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Dato for tilsyn: 20.06.2019 

Sted: Prøysenhuset, Ringsaker kommune 

Tilstede: Marie Beate Rise (Driftsleder), Ronny Angel Løvstad (medrevisor), Ingunn Rognes (observatør), Trond 

Østerås (medrevisor) og Bjørnar Monsø (tilsynsleder) 

  



Side 2 

 

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Prøysenhuset, Ringsaker kommune, den 20.06.2019.  

Tilsynsrapporten inneholder ingen vedtak om pålegg og 2 observasjoner. Virksomheten har kommentert 

utkast til tilsynsrapport. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er tatt inn 

her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene. 

Basert på virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport, anser vi tilsynet som avsluttet.  

 
  



Side 3 

 

 

1 Om tilsynet 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Ringsaker kommune, Prøysenhuset klatreløype den 

20.06.2019. Tema for tilsynet var: 

 Sikkerhetsstyringssystem, herunder 

o Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten 

o Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger 

o Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver 

o Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen 

o Beredskapsplan for nødsituasjoner 

o Rutiner for registering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse. 

 Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan 

Dette tilsynet ble varslet den 03.06.2019. I varselet ble Prøysenhuset, Ringsaker kommune, pålagt å sende 

inn dokumentasjon knyttet til tilsynets tema. Etterspurt dokumentasjon ble mottatt den 11.06.2019. 

Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av innretningsnummer 10034 tilknyttet de utvalgte temaene.  

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.  

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen/taubanen. 

Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad. 

Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten 

må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres. 

Inspektørenes funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til 

å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én 

eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver 

forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en observasjon, 

det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres. 

Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast 

med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene. 

 

2 Avvik  

Avvik 1: 

Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem har mangler 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10, bokstav b, c og h 

Tilsynsbevis:   

 Deler av sikkerhetsstyringssystemet er ikke tilpasset virksomhetens art og omfang, kan virke noe 

overdimensjonert 

Virksomhetens tilbakemelding:  

Sikkerhetssystemet bestod av en generell risikoanalyse og en lokal tilpasset risikoanalyse. Den 

generelle risikoanalysen er nå erstattet av den tilpassede risikoanalysen som er gjennomført av 

ansatte for denne klatreløypen. 
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Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende. 

 Mangler kompetansekrav for vaktmester 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Kompetansekrav til vaktmester er satt inn. Kompetansekravet er følgende:  

a. gjennomført opplæring om bruk av klatreløypa ihht prosedyre kontroll av klatreløype og utstyr, 

utfylling av daglig sjekkliste 

b. kompetanse for vedlikehold og teknisk gjennomføring av vedlikeholdet 

c. opplæring i visuell sjekk og årskontroll  

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende. 

 Flere henvisninger til zipliner i dokumentasjonen, selv om det ikke er noen zipline til bruk for publikum 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Henvisningene om zipliner er fjernet fra sikkerhetsinformasjonen for klatreløypa. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende. 

 Prosedyre for kontroll av klatreløype og utstyr mangler henvisning til at funn og avvik skal registreres, 

f.eks. feil på personlig utstyr og behov for justeringer i klatreløypa 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Henvisning til at funn og avvik på klatreløypa og utstyr skal registreres er ført inn i prosedyren. 

Prøysenhuset har egen avviksperm som dette noteres i. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende. 

 Dokumentene "Sikkerhet i klatreløypa - Prøysenhuset" og "prosedyre instruksjon klatreløype" har 

forskjellige krav til barnets alder og høyde 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Høydekravene er justert til 115cm og minimum 6 år i alle prosedyrer. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende. 

 Rutine for oppfølging av hendelser og ulykker mangler krav til rapporterering av hendelser til SJT. 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Rutinen er ført inn i sikkerhetsstyringssystemet. 

Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende og anser avviket for lukket. 

 

Avvik 2: 

Virksomheten benytter driftspersonell under 18 år 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-1, 2. ledd og 3-3 
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Tilsynsbevis:   

 Det benyttes driftspersonell under 18 år 

Tilbakemelding fra virksomheten:  

Virksomheten har søkt om unntak fra krav alderskrav for driftspersonell, 21.06.2019 

Tilsynets vurdering: 

Søknaden er behandlet, og det er sendt svar i eget brev. 

 

Avvik 3: 

Virksomheten fraskriver seg ansvar for skade forårsaket av fornøyelsesinnretningen 

Avvik fra:   

Lov om fornøyelsesinnretninger § 8, 1. ledd 

Tilsynsbevis:   

 Egenerklæring inneholder opplysninger om at virksomheten ikke holdes ansvarlig for konsekvenser av 

brudd på sikkerhetsregler. 

Merknad: I følge lovens § 8 er virksomheten ansvarlig for skade uansett skyld 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Egenerklæringen er endret – se vedlagte skjema. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner endringen tilfredsstillende, og anser avviket som lukket. 

 

Avvik 4: 

Det mangler tydelige skilt med kortfattede instruksjoner om hvordan brukerne skal forholde seg i høydeparken. 

Avvik fra:   

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-7 

Tilsynsbevis:   

 Instruks for bruk av klatrepark mangler skilt om hva bruker skal gjøre, tilpasset barn i målgruppa 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Det er hengt opp sikkerhetsprosedyrer med informasjon til brukerne ved klatreløypen. Før neste sesongstart, 

1. juli 2020, vil det også bli satt opp instruksjoner med bilder og mindre tekst, tilpasset barn. 

Tilsynets vurdering: 

Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende, og anser avviket som lukket. 

 

3 Observasjoner 

Observasjon 1: 

Tilsynet påpekte viktigheten av å inkludere forhold ved driften som er av sikkerhetsmessig betydning i 

regelmessige risikovurderinger 
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Tilsynsbevis: 

 Det ble informert om at sikringssystemet i klatreparken er utfordrende å bruke for de minste barna, 

uten at dette er tatt med i årets risikovurdering 

Virksomhetens tilbakemelding: 

Punktet er tatt med i årets risikovurdering. Det vurderes også innkjøp av nye kroker. 

 

Observasjon 2: 

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan § 10 i 

lov om fornøyelsesinnretninger skal tolkes. 

https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-

hendelser-med-fornoyelsesinnretning/  

Det virker som om deler av sikkerhetsstyringssystemet er levert av klatreparkleverandør, uten å være tilpasset 

Prøysenhusets drift av høydepark. 

Tilsynsbevis: 

 Det ble veiledet i rapportering av hendelser og ulykker til SJT, samt tilpassing av 

sikkerhetsstyringssystemet til virksomhetens art og omfang 

 

 

 

Rapportdato: 17.01.2020 

 

  

 

Arild Bruun 
Seniorrådgiver, Tilsyn  

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten 

signatur 

 

 

 Trond Østerås 

Tilsynsleder  
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