
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

    

   

Vernetjenesten i 
Hustadvika kommune 



1. Organisering av vernetjenesten 
Organiseringen av vernetjenesten har til formål å sikre en vernetjeneste som samarbeider med 
arbeidsgiver i HMS- arbeidet.   Vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som 
angår arbeidsmiljøet på en god måte i hht. Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.  

Det er kommunedirektøren i Hustadvika kommune som har ansvar for at vernetjenesten fungerer 
etter lovverket og at verneorganisasjonen har nødvendig opplæring.  

Verneombudene har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig 
måte. Det enkelte verneombud avklarer med enhetsleder hvordan tidsbruken kan organiseres på 
best mulig måte.  

Hovedverneombudet i Hustadvika kommune har XX% frikjøp fra sin stilling. 

 

2. Verneområder, valg og opplæring 
 
2.1 Inndeling i verneområder 
Arbeidsmiljøutvalget deler inn arbeidsplassen i verneområder. Verneområdene skal defineres både 
geografisk og administrativt/organisatorisk. Verneområdene skal være klart avgrenset og må ikke 
være større enn at verneombudet har full oversikt og kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig 
måte. Lokalt verneombud er verneombud for alle arbeidstakere i sitt verneområde, også lederne.  

Her kan du se en oversikt over verneområdene i Hustadvika kommune. Legg inn lenke 

 

2.2 Valg  
Det skal velges verneombud for alle verneområder og de skal velges av og blant arbeidstakerne i 
virksomheten. På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av 
arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet jr. forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 3-2. 

Til hovedverneombud velges enten et av verneombudene eller en annen arbeidstaker som har eller 
har hatt tillitsverv i Hustadvika kommune jf. Aml § 6-1 (3). Dersom en lokal fagforening organiserer 
flertallet av arbeidstakerne, kan hovedverneombud utpekes av fagforeningen.   

Det skal velges vara for hovedverneombudet.  

Ledere skal ikke velges til verneombud og tillitsvalgte bør ikke velges til verneombud, men har 
stemmerett ved valg. Enhver arbeidstaker og lokale fagforeninger som organiserer arbeidstakere 
innen vedkommende verneområdet har rett til å foreslå kandidater. Enhetsleder har ansvar for at det 
velges verneombud, mens valg av hovedverneombud organiseres av arbeidsgiver. 

Dersom arbeidstakerne motsetter seg å velge verneombud, utpeker arbeidsgiver verneombud som 
kan fungere inntil arbeidstakerne har valgt et verneombud. 

Verneombudene velges for to år av gangen. Dersom et verneombud slutter i Hustadvika kommune 
eller går over i arbeid innen et annet verneområde opphører vervet. Det skal i slike tilfeller velges 
nytt verneombud umiddelbart, med mindre det er valgt vara. Da trer vara inn som verneombud i den 
resterende del av valgperioden.  
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2.3 Opplæring og kompetanse 
Alle verneombud og vara skal få den opplæring som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine 
verv på en forsvarlig måte, jf. Aml. § 6-5 første ledd og § 7-4. Opplæringens varighet skal være minst 
40 timer. Opplæringen skal gis snarest mulig etter nyvalg, og den skal fortrinnsvis legges i 
arbeidstiden.  

Det er ønskelig at verneombudene har kunnskap om arbeidsmiljøloven med forskrifter og om 
kommunenes interne HMS prosedyrer, samt kommunens organisering.  

 

2.4 Oppslag 
Det skal være oppslag på arbeidsplassen over hvem som er hovedverneombud og plassverneombud 
for arbeidsplassen. Dette er leder sitt ansvar.  

Det skal også legges ut på kommunens hjemmesider.  

 

3. Verneombudenes rolle og oppgaver 
Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og se til at 
arbeidsmiljøloven følges. HMS-ansvaret ligger hos arbeidsgiver. 

 

3.1 Hovedverneombudets oppgaver 
 

Hovedverneombudet skal koordinere verneombudenes virksomhet, bidra til god samordning av 
verneombudenes oppgaver og medvirke til positiv utvikling av arbeidsmiljøet i kommunen. 

HVO skal formidle nødvendig informasjon ut til verneombudene og informere om forhold som er av 
overordnet karakter. HVO har også ansvar for å gjennomføre 2 faste nettverksmøter med 
verneombudene pr. år.  

HVO i Hustadvika kommune er XXX.  Vara er XXX. 

 

3.2 Verneombudets oppgaver 
Verneombudet skal ivareta arbeidstakerens interesse i arbeidsmiljøsaker. Verneombudets 
arbeidsoppgaver er fastsatt i arbeidsmiljølovens § 6-2 med tilhørende forskrifter.  

Verneombudet skal medvirke til opprettelse av HMS- grupper og samarbeide med leder i arbeidet 
med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet gjennom et systematisk HMS-arbeid.  

Oversikt over verneområder og verneombud finner du her. Legg inn lenke 

 

3.3 Varslingsplikt 
Verneombud har en særskilt varslingsplikt (se arbeidsmiljølovens § 6-2, tredje ledd). Blir verneombud 
kjent med forhold som kan medføre ulykkes- eller helsefare, skal verneombudet straks melde fra til 
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arbeidstakerne på stedet og til arbeidsgiveren eller dennes representant som skal gjøres 
oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Arbeidsgiveren skal gi 
verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke innen rimelig tid tatt hensyn til meldingen, skal 
verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget (se kommunens retningslinjer 
for varsling). 

 

3.4 Taushetsplikt 
Verneombudene har taushetsplikt om personlige forhold og forhold som kan sidestilles med 
forretningshemmeligheter. 

 

4. Kommunedirektørens oppgave og rolle i verneorganisasjonen 
Viser til Hustadvika kommune sin arbeidsgiverpolitikk pkt. 4.3.  

Kommunedirektørens ledergruppe skal minimum 2-4 ganger pr. år ha møter med 
hovedverneombudet, samt alle hovedtillitsvalgte. På disse møtene skal en drøfte alle store saker som 
har betydning for ansatte i Hustadvika kommune. Alle utviklingsprosjekter drøftes her. Videre vil en 
på dette møtet drøfte alle tema som en etter avtaleverket er pålagt å drøfte, blant annet IA-avtalen, 
bruka av deltidsstillinger m.m. Møtet skal alltid ha et punkt/tema som heter «gjensidig dialog», slik at 
verneorganisasjonen og hovedtillitsvalgte har muligheten for å ta opp ting direkte med 
kommunedirektørens ledergruppe.  

Kommunedirektøren sin ledergruppe skal sammen med hovedverneombudet 1-2 ganger pr- år ha 
møter med alle verneombudene. Dette møtet bør legges i forlengelsen av nettverksmøtet HVO har 
med vernetjenesten. 

 

5. HMS- grupper 
Det skal være HMS- grupper på alle arbeidsplasser. HMS-gruppene er et underutvalg til 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i kommunen og skal sikre at det jobbes systematisk med HMS-arbeid i 
enhetene i henhold til aml. § 3-1. AMU har det overordnede ansvaret for HMS- arbeid i Hustadvika 
kommune og skal ha innsikt i HMS-gruppenes arbeid og kan legge føringer for hva HMS-gruppene 
skal priorotere og rapportere. 

HMS-gruppen skal sette dagsorden for arbeidsmiljøarbeidet i enheten og engasjere og ansvarlig gjøre 
alle medarbeidere. HMS-gruppen skal også sikre et godt samarbeid mellom ledelsen, vernetjenesten 
og øvrige ansatte i saker som har med arbeidsmiljø å gjøre. 

 

5.1 Sammensetning 
HMS-gruppen består som hovedregel av: 

• Enhetsleder/ leder 
• Verneombud 
• Tillitsvalgt/ ansattrepresentant 
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Medlemmene av HMS-gruppa skal ha fokus på alle ansatte i enheten uavhengig av organisasjon og 
fagtilknytning.  

 

5.2 Aktivitet/tema 
HMS-gruppene skal ha faste og jevnlige møter, minimum et møte pr. halvår. Møtene avholdes i 
arbeidstiden og leder skriver referat fra møtene. Se forslag til referat mal. Referatet skal gjøres kjent 
for de ansatte ved enheten og lagres i kommunens dokumenthåndteringssystem Elements. 

HMS-gruppen har ansvar for å fange opp saker relatert til arbeidsmiljøet som omfatte hele eller deler 
av personalgruppen. Alle tema som har betydning for arbeidsmiljøet, skal behandles i HMS-gruppen. 
Forhold som kan medføre ulykker, skader og belastninger, helse og miljøfaktorer, samt forhold som 
kan medføre fysiske eller psykiske helseskader på sikt er aktuelle tema.  

HMS- gruppen skal i utgangspunktet ikke behandle saker som involverer enkeltpersoner og/eller 
personlige forhold. 

 

Aktuelle tema som kan tas opp: 
• Psykososialt arbeidsmiljø/trivselstiltak 
• Hvordan håndtere konfliktsaker, mobbing og varsling i hht. kommunens retningslinjer 
• Brannvern 
• Hygiene/ smittevern 
• Fysiske forhold inkl. bygningsmessige HMS-tiltak 
• Organisasjonsendringer 
• Oppfølging av medarbeiderundersøkelse 

 

5.3 Ansvar 
Enhetsleder:  
Det er enhetsleder/leder som har hovedansvar for at det etableres velfungerende HMS-gruppe ved 
sin enhet. Enhetsleder skal kalle inn og delta på møtene og sørge for at de tiltak som HMS- gruppen 
er enig om, blir satt inn i en handlingsplan og blir fulgt opp. Enhetsleder skal også sikre at øvrige 
ansatte blir informert om HMS-gruppens arbeid og tiltak knyttet til arbeidsmiljøet gjennom 
personalmøter, informasjonsskriv osv. 

Verneombud: 
Verneombudet skal delta i HMS-arbeidet ved enheten og ivareta de ansattes interesser i henhold til 
aml. § 6-2 (4). Skal også bidra til at viktige arbeidsmiljøspørsmål tas opp med enhetsleder og HMS-
gruppen. 

Tillitsvalgt: 
Verneombudene har en mer sentral rolle i arbeidsmiljøspørsmål enn tillitsvalgte. Det kan likevel være 
hensiktsmessig å ha tillitsvalgte som medlem i HMS-gruppen som et ledd for å sikre forankring i hele 
enheten. Tillitsvalgte som sitter i HMS-gruppen representerer i denne sammenhengen alle ansatte i 
enheten og ikke bare medlemmer i sin fagforening. 
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Alle ansatte har et ansvar i forhold til medvirkning og samarbeid, jf. aml § 2-3(1) kan foreslå saker 
som HMS-gruppen bør diskutere. 

 

 

6. Rapportering - vernerunder 
 

Leder for HMS-gruppene er ansvarlig for at det gjennomføres vernerunder innenfor sitt 
verneområde. 
Verneombudet ved hvert verneområde gjennomfører vernerunde sammen med leder for HMS-
gruppa. Vernerunden inngår i en samlet rapport til AMU fra vernetjenesten. Verneombudet kan ta 
kontakt med kommunens hovedverneombud for råd, veiledning og bistand for gjennomføringen av 
vernerunden.  
Vernerunden skal gjennomføres innen 01.07 hvert år og behandles i AMU innen 01.10. hvert år. 
(det vil bli utarbeidet mal for gjennomføring av vernerunde) 
 
Verneombudet kan melde saker til AMU via kommunens hovedverneombud. 
 

7. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Arbeidsmiljøutvalget er et lovbestemt samarbeidsutvalg med like mange representanter fra 
arbeidsgiver- og arbeidstaker siden, jfr. Aml § 7-1.  

7.1 Oppgaver 
 
AMU skal: 

• virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. 
• delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge utviklingen i 

spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 
• behandle spørsmål om: 

o bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste 
o opplæring som har betydning for arbeidsmiljøet  
o planer av vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, herunder budsjett og 

handlingsprogram 
o etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer 
o arbeidstidsordninger av betydning for helse og velferd 

• gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, samt 
finne årsak og se til at arbeidsgiver treffer tiltak. 
 

AMU kan behandle spørsmål om arbeid for yrkeshemmede arbeidstakere. 

Dersom AMU finner det påkrevet for å verne arbeidstakerens liv eller helse, kan utvalget vedta at 
arbeidsgiver skal gjennomføre konkrete tiltak for å utbedre arbeidsmiljøet.  
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7.2 Medlemmer 
AMU består av 4 medlemmer fra arbeidstakersiden og 4 fra arbeidsgiversiden.  

Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget. Arbeidstakerne 
velger sine øvrige representanter ved flertallsvalg. 

Kommunedirektøren peker ut arbeidsgiver sine representanter i utvalget. Kommunedirektøren eller 
en representant fra kommunedirektørens ledergruppe skal alltid være medlem av AMU.  

Minst en representant fra bedriftshelsetjenesten skal være fast medlem av AMU. 

Alle medlemmer i AMU skal ha vara representanter. 

Oversikt over medlemmer i AMU for Hustadvika kommune finner du her. Legg inn lenke 

7.3 Valg av AMU 
Alle arbeidstakere har stemmerett ved valg med unntak av den som i arbeidsgivers sted leder 
virksomheten. 

Valget skal være hemmelig og skriftlig, og ledes av et valgstyre. Enhver arbeidstaker og lokal 
fagforening har rett til å foreslå kandidater.  

Les mer om valg av AMU i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-8, §3-9, §3-10. 

 

7.4 Leder 
Leder i utvalget rulleres mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden hvert andre år. 

 

7.5 Møter 
AMU skal ha møter etter faste oppsatte møteplaner, når de selv fastsetter det, når leder finner det 
nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.  

For flere detaljer vedr. innkalling, gjennomføring av møte osv. i AMU, se delegeringsreglement for 
Hustadvika kommune her.  

 

7.6 Rapportering 
AMU skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet. (Jfr. regler fra Arbeidstilsynet)  
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