
Hvor går grensen for 
fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø?

Trine Hammer
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Dette er Arbeidstilsynet
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Korte fakta

❑ Forebyggende etat

❑ Ca. 630 ansatte

❑ Tilsynsansvar for ca. 250 000 virksomheter og 2, 6 millioner 
arbeidstakere i det landbaserte arbeidslivet

❑ Jobber for et for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv

❑Gjennomførte opp under 12 500 tilsyn i 2019, i tillegg til 
veiledning og samarbeidsaktiviteter med andre
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Arbeidstilsynets tilnærming
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❑ Forebyggende arbeidsmiljøarbeid ❑ Useriøsitet og arbeidslivskriminalitet





Roller i arbeidsmiljøarbeidet 
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– Arbeidstaker
– Arbeidsgiver 
– Verneombud
– Arbeidsmiljøutvalg
– Bedriftshelsetjenesten 

Organisere 
arbeidsmiljø-

arbeidet



Arbeidsgiver har ansvaret!
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Medvirkning

8

Rett og plikt

Aktiv deltakelse

Involvere

Skape eierskap

Engasjere Motivere

Medvirke
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Tillit

Kultur
Åpenhet



Organisere arbeidsmiljøarbeidet
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§ 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet
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(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal 
være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og 
samlet vurdering av faktorer i 
arbeidsmiljøet som kan innvirke på 
arbeidstakernes fysiske og psykiske helse 
og velferd. Standarden for sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles 
og forbedres i samsvar med utviklingen i 
samfunnet.



Arbeidstilsynets 
arbeidsmiljømodell
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Inngangsdører til arbeidsmiljø
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-Eksponeringene skildres i den oransje boksen -Systematisk HMS i 
den blå boksen



Case
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- Det er pandemi – Covid 19, pågått siden mars 
2020

- November 2020

- Barnehage

- Mange deltidsansatte og vikarer

- Har en skriftlig plan med tydelige 
smittevernstiltak etter utført risikokartlegging

- Har ikke iverksatt de planlagte 
smittevernstiltakene

- Stor fare for smitteutbrudd

Hva gjør du som verneombud?



Verneombud
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Verneombudets skal ivareta 
arbeidstakernes interesser i saker som 
angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager 
forhold som kan føre til ulykkes- eller 
helsefare, skal du straks varsle ledelsen og 
de som er utsatt for faren.



Verneombudets rolle
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Selv om du er valgt til verneombud betyr 
det ikke at du alltid skal tre inn på 
arbeidskollegaenes vegne.

Alle problemer bør først søkes løst av den 
som best kjenner dem, ved at den enkelte 
tar opp saken med sin nærmeste 
overordnede. 

Dersom saken ikke løses, er det naturlig at 
verneombudet blir kontaktet.



Verneområde
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Et verneområde skal ikke være større enn 
at verneombudet klarer å ha full oversikt 
innen sitt område.

Hvor mange verneombud som skal velges 
avhenger av virksomhetens størrelse, 
risikoområder og arbeidsforholdene for 
øvrig. 

Som hovedregel skal det være et 
verneombud for hver avdeling eller skift, 
dersom risikoforholdene tilsier det.



Case
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– Barneskole

– 70 ansatte

– 500 elever

– Har over lang tid, flere år hatt problemer med fukt, 
sopp og mugg

– Ikke hele skolen men i mange rom

– Mye dokumentasjon

– Avvik meldt gjentatte ganger over år

– Ansatte og elever må høyne bruk av astmamedisin

– Har avholdt møte med arbeidsgiver og 
arbeidstilsynet uten konklusjon

Hva gjør du som verneombud?



HORTEN: Kommunens hovedverneombud Trine Hammer bestemte i går å stenge flere nye rom på 
Sentrum skole.
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– Arbeidstilsynet ved inspektørene Hans 
Blaafjell og Conny Bruun varslet etter 
befaringen at de skulle komme med en 
rapport fra Sentrum skole om halvannen 
uke. Det var ikke raskt nok for kommunens 
hovedverneombud Trine Hammer og 
verneombudet for de ansatte ved Sentrum 
skole, Sissel Børseth.
Et haste- og krisemøte etter at 
Arbeidstilsynet hadde reist avgjorde at det 
er flere enn rommene som allerede er 
stengt ved Sentrum som må låses av.

– Helserisikoen er for stor til at det skal 
være folk der. Derfor varsler jeg stenging 
av flere av rommene på Sentrum, sier 
hovedverneombud Trine Hammer.



§ 6-3.Verneombudets rett til å stanse 
farlig arbeid
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(1) Dersom verneombudet mener at det 
foreligger umiddelbar fare for 
arbeidstakernes liv eller helse, og faren 
ikke straks kan avverges på annen måte, 
kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet 
har tatt stilling til om arbeidet kan 
fortsette. Arbeidet må bare stanses i det 
omfang verneombudet anser det 
nødvendig for å avverge fare.



Hovedverneombud
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Hovedverneombudet har samme rett til å 
stanse arbeid som verneombudet. Det 
betyr at hovedverneombudet kan stanse 
et arbeid uavhengig av det enkelte 
verneombuds vurdering. 

Hvis et verneombud har stanset et arbeid, 
kan ikke hovedverneombudet omgjøre 
denne beslutningen.



Arbeidsgivers plikt
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Arbeidsgiveren skal avverge faren eller 
sørge for at forholdet blir rettet opp innen 
rimelig tid. 

Dersom dette ikke blir gjort kan 
arbeidsmiljøutvalget kontaktes 

Arbeidstilsynet kan også kontaktes 
dersom virksomheten ikke kan eller vil 
rette på forholdene.

Du vurderer selv hva som er "rimelig tid" 
for arbeidsgiveren til å reagere på din 
henvendelse.





Takk for oppmerksomheten! 
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