
Regionale  verneombud 
bidrar til et godt og 
 sikkert arbeidsmiljø!



Formålet med den regionale verne
ombudsordningen er å bidra til at helse, 
miljø og sikkerhets forholdene (HMS) 
er i samsvar med arbeidsmiljøloven og 
 gjeldene forskrifter. Regionale verne
ombud skal ved råd og veiledning bidra til 
at det opprettes gode og velfungerende 
verne tjenester. Ordningen omfatter alle 
virksomheter innen overnatting,  
servering og renhold.



Hva gjør regionale verneombud (RVO) 
og hvilken myndighet har de?
Regionale verneombud besøker virksomheter innen overnatting, servering og renhold.  
Ordningen med regionale verneombud er regulert i forskrift om  administrative ordninger 
på arbeidsmiljølovens område (kap 4 og § 143) og forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning (kap 6).

Regionale verneombud
• skal bidra til at det opprettes verneombud og en velfungerende vernetjeneste 

– Bistå virksomheter i gjennomføring og valg av verneombud.  
– Følge opp nyvalgte verneombud for å gjøre de trygge i sin rolle.

• skal gi råd og veiledning til arbeidsgivere og verneombud i HMS-arbeidet 
– Veilede virksomheten i å utarbeide et HMSsystem.  
– Foreslå løsninger på arbeidsmiljøspørsmål i samråd med arbeidsgiver og ansatte. 
– Arrangerer gruppeveiledning og verneombudsforum for ledere og verneombud i  
 bransjene.  
– Om ønskelig, kan RVO også delta på interne møter i bedriften. 
– Veilede i bruken av bedriftshelsetjenesten (BHT). 
– Gjør seg kjent med hvordan verne og miljøarbeidet i virksomheten fungerer  
 og påpeke eventuelle mangler overfor arbeidsgiver. 

• skal gjøre arbeidsgiver oppmerksom på plikten til å ha verneombud og eventuelt AMU 
– Hvis virksomheten har under 10 ansatte, kan det avtales mellom arbeidsgiver og  
 arbeidstaker at det ikke skal være verneombud i virksomheten. En slik avtale må  
 være skriftlig og inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal  
 ivaretas.



• skal ved behov, virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller 
 opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i samsvar med arbeidsmiljøloven 
– Inntil verneombud er valgt for arbeidsplassen, har det regionale verne ombudet  
 samme myndighet som verneombud har etter arbeidsmiljøloven §§ 62 og 63. 
– På arbeidsplasser med flere arbeidsgivere, skal det avtales hvem som skal  
 samordne virksomhetenes verne og miljøarbeid. Der dette ikke er gjort,  
 påpeker RVO det. 
– RVO har samme taushetsplikt som virksomhetens eget verneombud. 
– RVO skal hvis påpekte mangler ikke blir fulgt opp, gi melding til Arbeidstilsynet.





Fondet for regionale verneombud  
i hotell, restaurant og renhold 
Postboks 22 Sentrum
0101 Oslo

Organisering 
Ordningen med regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold ble opprettet 
i 2011 og er organisert som en stiftelse, med et fondsstyre som er sammensatt av 
representanter fra partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet. Ordningen finansieres 
ved at det kreves inn årlig avgift fra virksomhetene i bransjen.
Det partssammensatte fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets 
økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer innenfor rammen 
av forskriftene.
De regionale verneombudene er ansatt i Arbeidstilsynet. De regionale verne
ombudene arbeider uavhengig av Arbeidstilsynets øvrige virksomhet og Arbeids
tilsynet har ikke instruksjonsmyndighet overfor RVOene hva angår utførelsen av 
stillingen som regionalt verneombud.
En tilsvarende ordning finnes også for bygge og anleggsbransjen.  

Sekretariatet 
Sekretariatet administrerer blant annet innkreving av avgift, økonomi og 
sekretærfunksjon for fondsstyret. Sekretariatets leder ivaretar også 
 arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. 
 

Telefon: 815 58 073
Nettside: www.rvofond.no 
Besøksadresse: Stenersgata 1 E, Oslo
Organisasjonsnr: 996 307 050


