
Erfaringer fra regionale verneombud

– Vern mot bevegelige deler

– Kvartsholdig steinstøv

– SfS BA Arbeid på tak/ut 
mot kant
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RVO- ordningen

• Ordningen med regionale verneombud i bygge- og 
anleggsbransjen ble innført i 1981. Ordningen er et 
trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, 
arbeidsgiverorganisasjonene Byggenæringens 
Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund, og 
arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Norsk 
Arbeidsmandsforbund. Ordningen finansieres av en 
årlig avgift som betales inn fra virksomhetene i bygge-
og anleggsnæringen. 
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Fondsstyrets medlemmer

• Fellesforbundet

• Norsk Arbeidsmandsforbund

• Byggenæringens landsforbund

• Maskinentreprenørenes Forbund

• Leder: Ørnulf Halmrast, 
Arbeidstilsynet
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Hvilke arbeidsoppgaver har RVOene?

• § 5-2. Regionale verneombuds myndighet og 
oppgaver

• Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning
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Hva gjør RVO og hvilken myndighet 1 (2)

• Ordningen omfatter alle virksomheter i bygge- og 
anleggsnæringen, herunder enkeltpersonsbedrifter.

• RVO foretar uanmeldte besøk til bygge- og 
anleggsplasser.

• RVO jobber primært på arbeidsplasser uten valgte 
verneombud og bidrar til å bedre sikkerhet og 
arbeidsmiljø

• RVO påpeker mangler, informerer om regelverk og 
foreslår løsninger på arbeidsmiljøspørsmål i samråd 
med virksomheten og de ansatte.
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Hva gjør RVO og hvilken myndighet 2 
(2)

• På arbeidsplasser med flere arbeidsgivere skal det 
avtales hvem som skal samordne virksomhetenes 
verne- og miljøarbeid. Der dette ikke er gjort, påpeker 
RVO dette.

• RVO skal medvirke til at verneombud blir valgt og til å 
få opprettet arbeidsmiljøutvalg. 

• Hvis påpekte mangler ikke blir fulgt opp, skal RVO gi 
melding til Arbeidstilsynet.

• RVO har samme taushetsplikt som verneombud og 
medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har i bedrifter
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En arbeidsplass, men flere virksomheter

– Et lokalt firma

– Ett enkeltpersonsforetak

– Hovedentreprenør

– Innleid enkeltperson uten 
egen gravemaskin
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Hva ser RVO?

– Vern mot bevegelige 
deler

– Kvartsholdig 
steinstøv

– SfS BA Arbeid på 
tak/ut mot kant
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Årsrapport
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https://ba.rvofond.no/aarsrapport/2018/


Vern mot bevegelige deler

• Flere og flere etter-monterer 
vern mot bevegelige deler

• Har vært en lang og smertefull 
prosess som startet i 2015

• Prinsipiell avgjørelse, som er fra 
2017

• Gjelder både for gamle og nye 
borerigger

– Veldig ofte fungerer ikke nødstopp.
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Kvartsholdig steinstøv

– De fleste slipper støvet rett 
ut på tross av at det finnes 
løsninger

– Kan gi KOLS, astma, kreft, 
silikose (Steinlunger)

– STAMI har aldri foretatt en 
støvanalyse uten at det har 
vært forekomst av kvarts
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Arbeid ut mot kant

– Vern mot bevegelige deler

– Kvartsholdig steinstøv

– SfS BA Arbeid på tak/ut 
mot kant

• Veldig positivt at bransjen 
tar tak i dette

• De fleste arbeider slik 
som på bildet

• Skjer det ulykker?

• Arbeidstilsynet er med i 
arbeidsgruppen
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RVO ønsker å samarbeide med bransjen

– Vern mot bevegelige deler

• Det begynner å hjelpe

– Kvartsholdig steinstøv

• Ingen endring

– SfS BA, Arbeid på tak/ut 
mot kant

• Under utarbeidelse
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NFF utviklet «God praksis ved bergsprengning»
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Erfaringer fra regionale verneombud

– Vern mot bevegelige deler

– Kvartsholdig steinstøv

– SfS BA Arbeid på tak/ut 
mot kant

15


