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Valg og opplæring av verneombud 

 

Side 2  

1. Innledning 

a. Hensikt 
Velge verneombud og gi ombudene den opplæring som lov/forskrift krever. 

b. Definisjoner 
Verneombud: er en valgt/oppnevnt person som skal ivareta tilsatte sin helse, miljø og sikkerhet, og se 

til at arbeidsmiljøet er i samsvar med gjeldene lover og forskrifter (arbeidsmiljøloven og gjeldende 

forskrifter). 

Hovedverneombud (HVO) Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett 

hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudets virksomhet. 

Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv 

ved virksomheten 

c. Ansvar 
 Rådmannen har ansvar for at det blir foretatt nyvalg hvert annet år og at det blir satt av 

nødvendige økonomiske midler (inkl. midler til opplæring). 

 Arbeidstakerorganisasjonene har ansvar for å gjennomføre valg/oppnevning av ombud 

 Lederne av de enkelte driftsenheter har ansvar for at informasjon om valgene blir gitt tilsatte 
innenfor sitt ansvarsområde. 

 Hovedverneombud (HVO) har ansvar for å samordne verneombudene sitt arbeid. 
Hovedverneombud skal representere verneombudene overfor arbeidsgiver i overordnede og 
i prinsipielle saker. 

 Verneombudene har det ansvar som de til enhver tid er tillagt etter lov og instruks. 
 

2. Beskrivelse 
Valg av verneombud (VO) skal foregå hvert andre år. De ulike verneområdene opprettes etter vedtak 

i HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget).  Umiddelbart etter godkjent valg skal ombudene få nødvendig 

opplæring. Kunngjøring blant tilsette om hvem som er valgt som verneombud skal finne sted etter 

hvert valg. I perioden mellom valgene skal informasjon om vernetjenesten gis tilsatte som en del av 

introduksjonen for alle nytilsatte. 

1. Verneombudene velges blant anerkjent dyktige arbeidstakere ved virksomheten med erfaring og 
innsikt i dens arbeidsforhold. De bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten 
de siste to år. Verneombudene velges blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde. Med 
unntak av rådmannen, har alle arbeidstakerne stemmerett. 

2. Verneombudene har etter valg en funksjonstid på 2 år. 

3. Endring av verneområdenes inndeling kan bare gjøres av HAMU 

4. HVO representerer vernetjenesten i HAMU 

 

 


