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1. Innledning 

a. Hensikt 
Hovedhensikten er å redusere risiko for skader og ulykker ved utførelse av oppgaver og bruk av 

utstyr og maskiner. Gode forhåndsregler og riktig bruk av utstyr skal begrense sannsynligheten for 

uønskede hendelser. Tilstrekkelig informasjon skal alltid finnes tilgjengelig. Nødvendig opplæring skal 

gis alle arbeidstakere. Godkjent førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig. 

b. Definisjoner 
Personlig verneutstyr: Alt utstyr, inkludert tilbehør til utstyr, som bæres eller holdes av arbeidstaker 

for å verne mot en fare som kan true vedkommendes sikkerhet og helse under arbeid. 

c. Ansvar 
Leder med personalansvar er ansvarlig for: 

 Innføring og utførelse av internkontroll (HMS) i kommunen 

 Informasjon og opplæring til verneombud for arbeidstakere som benytter verneutstyr 

 Tilstrekkelig, oppdatert og tilgjengelig verne-, sikkerhet- og førstehjelpsutstyr 

 Gjøre kjent hvor verneutstyret finnes, når utstyret er påkrevd og hvordan utstyret brukes 

 Kontroll av bruk 

Ansatte er ansvarlig for: 

 Bruke påbudt og nødvendig verne- og sikkerhetsutstyr 

 Vise aktsomhet og medvirke til å hindre ulykker og helseskader 

 Avbryte arbeidet dersom den ansatte mener at arbeidet ikke kan fortsette uten at det 

medfører fare for liv eller helse 

 Melde i fra til nærmeste leder dersom det oppdages brudd på rutiner for bruk av verneutstyr  

 Melde i fra til nærmeste leder ved manglende eller defekt utstyr eller manglende opplæring 

2. Beskrivelse 
 Personlig verneutstyr skal brukes når tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, 

helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen, eller ved 

endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser 

 Personlig verneutstyr og sikkerhetsutstyr skal brukes i den utstrekning som er påkrev i 

henhold til HMS-datablad og/eller hvis omstendighetene/arbeidsmåten tilsier det 

 Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som stilles til rådighet for arbeidstaker 

oppfyller kravene gitt i forskrift, og er merket med CE-merke 

 Nødvendig opplæring skal gis for alle arbeidsoppgaver som krever bruk av verneutstyr 

 Alle arbeidsoppgaver og utstyr/maskiner som krever bruk av verneutstyr skal beskrives  i en 

liste med navn på oppgaver/utstyr, tilhørende verneutstyr og ansvarlig for opplæring 

 Alt verneutstyr skal ha en ansvarlig person som påser at utstyret er i forsvarlig stand og 

tilgjengelig for ansatte på arbeidsplassen 

 Bruk av stillas over 4 meter krever sertifisering, og skal ikke brukes av ansatte. Ekstern 

kompetanse skal innhentes ved behov for stillas over 4 meter 
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 Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig for alle ansatte. Kontroll av utstyr skal foretas 1 gang 

pr. år. Nødvendig opplæring skal gis 

 Opplæring skal gis og informasjon skal være tilgjengelig for skadebegrensning, førstehjelp og 

nødanrop når ulykker og skade oppstår 

 Tilsyn i kommunale boliger der det er fare for å bli møtt av utagerende leietakere, skal alltid 

gjennomføres av minst to personer sammen. 


