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Forskningsspørsmål

 Hvilke utfordringer møter verneombudsrollen i en ny tid på 
bygge- og anleggsplasser?

 Hvilken rolle spiller verneombudene i samordningen av 
HMS-arbeidet på store bygge- og anleggsplasser?

 I hvilken grad klarer verneombudene å utføre sin rolle i 
skjæringspunktet mellom byggherrens SHA-plan og 
bedriftens eget profesjonelle HMS-arbeid? 
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Den nye tiden = kontekstuelle og institusjonelle 
endringer i bygge- og anleggsnæringen

 Utvidelse av EUs grenser

 Endret regelverk for bruk av utenlandsk arbeidskraft

 Omfattende bruk av østeuropeisk arbeidskraft, og av 
innleide

 Endringer på entreprenørsiden, flere utenlandske aktører

 Endringer i HMS-regelverket; ny Byggherreforskrift 
(2010), tre parts charter for en skadefri næring (2013) 
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Data – kvalitative intervjuer og survey

 Data – kvalitative intervjuer i 3 case, og survey

 19 kvalitative intervjuer; representanter for 
byggherre, HMS-ledelse hos entreprenørene, og 
verneombud (+ deltakende observasjon i ett av 
casene)

 Survey blant 2000 bedrifter i bygg og anlegg. 
Besvart av HR- eller personalansvarlig
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HMS-ressurser i bedriftene etter antall ansatte.
Andel som har disse ressursene. (N=2000)

1-4 5-9 10-19 20-50 Mer enn 

50

HMS-leder 39 61 75 77 93

Verneombud 16 42 94 99 100

AMU 3 4 10 24 82

Tillitsvalgte 3 14 36 63 86



Grunner til at bedriften ikke har valgt verneombud. 
Flere svar mulig (N=1222)
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Hvordan velges vanligvis verneombudene 
(N=777)
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Anslått tidsbruk på opplæring av nye 
verneombud (N=712)
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Hvordan gjennomføres i hovedsak 
opplæringen av nye verneombud (N=777)
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Innleide arbeidstakere, underentreprenører 
og arbeidskraft fra Øst-Europa

Foto: Mona Bråten, Fafo



Hvem er oftest verneombud for de innleide 
arbeidstakerne? (N=398)
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Den grønne hjelmen har en viktig symbolsk 
verdi

Når det gjelder ansatte i små virksomheter, er det 
ikke alltid de kjenner til verneombudet i egen 
virksomhet, men de kjenner verneombudet hos 
hovedentreprenøren som er synlig på plassen 
med grønn hjelm. Dette verneombudet blir da ofte 
oppfattet som verneombud for alle som til enhver 
tid utfører arbeid på plassen (tilsynsinspektør, 
Arbeidstilsynet)
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Språk og arbeidskultur er hovedutfordringen

Jeg er veldig tydelig på hva som er den største utfordringen 
vår i dag, det er språk og arbeidskultur […] Deres kultur fra 
de byggeplassene de er vant til å jobbe på i de landene de 
kommer fra, er en helt annen sikkerhetskultur og 
sikkerhetstenkning enn det vi driver med. Her er det faktisk 
sånn at den norske fagarbeideren sier fra når ting er farlig. 
Mens en som kommer fra Øst-Europa, han sier bare: «Yes, 
boss» og så gjør han det selv om det er farlig. 
(Konsernverneombud, HE)



Involvering i HMS-arbeidet

Foto: Mona Bråten, Fafo



Tre arenaer hvor verneombudene kan påvirke 
HMS i bygge- og anleggsprosjekter

 Vernerunder

 Risikovurderinger og Sikker-jobb-analyse (SJA)

 Planleggings- og framdriftsmøter 
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Hvor ofte er verneombudene involvert i ulike 
HMS-aktiviteter i de prosjektene der bedriften 
er hovedentreprenør? (N=385)
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Hvor ofte har bedriftene verneombud til stede på 
bygge- eller anleggsplassene i de tilfellene der de 
er underentreprenør? (N=702)
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Konklusjoner 
Foto: Mona Bråten, Fafo



Konklusjoner

 Bedriftene følger stort sett terskelkravene i AML om 
verneombud

 Organisatorisk legges det til rette for valg, opplæring og 
utføring av verneoppgaver

 Arbeidstakermedvirkning i HMS: Verneombudene spiller en 
viktig rolle, men mer reaktiv enn proaktiv på store bygge-
og anleggsplasser
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