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Årsrapporten til de regionale verneombudene tegner 
et tydelig bilde av de HMS-utfordringene som bygge- 
og anleggsbransjen møter, og viser samtidig at det er 
et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke  
vernearbeidet, og bidra til at HMS-arbeidet er i  
samsvar med arbeidsmiljøloven. 

RVO-ene bruker mesteparten av tiden sin på å utføre 
arbeidsplassbesøk. I hovedsak er besøkene rettet mot 
små og mellomstore virksomheter som ikke har verne-
ombud. Korona-pandemien har påvirket bransjene i 
ulik grad, og med geografisk variasjon. Den medførte 
også at RVO-ene måtte endre måten de arbeider på. 
I starten av pandemien ble det ikke utført ordinære 
besøk på grunn av risiko for smitte. Det ble igang-
satt tiltak for å redusere smitterisiko ved besøk og 
besøkene startet igjen. I 2020 har RVO-ene besøkt til 
sammen over 5800 arbeidsplasser. Det er en nedgang 
på ca. 1155 besøk, som følge av en kort periode uten 
ordinære besøk på grunn av pandemien. De stanset 
farlig arbeid hele 1810 ganger i 2020. Det er utført 
flest stans i byggebransjen med 1714 stans, hvor et 
stort antall er på grunn av uforsvarlig arbeid i høyden. 

De regionale verneombudene rapporterer at det er 
gjentakende utfordringer i bygge- og anleggsbransjen, 
blant annet dårlig sikkerhetskultur, manglende 
HMS-kort, manglende sikring av arbeidstakere som 
jobber i høyden og språkutfordringer for utenlandske 
arbeidere. Brakkeforhold har vært et fokusområde 
de siste årene. Det har det også vært i 2020, men  
da spesielt rettet mot smittevernstiltak o.l. Det er 
fortsatt registrert et høyt antall tilfeller med  
uholdbare forhold på spise- og skiftebrakker. 

RVO-ene rapporterer om at besøkene deres frem-
deles er godt mottatt ute blant virksomhetene, også 
der de stanser arbeidsoperasjoner. Flere virksomheter  
har gitt tilbakemelding om at de ønsker å få besøk 
oftere. Det er svært gledelig for RVO-ene når de  
erfarer at deres veiledning fører til kompetanseheving  
og endringer i virksomhetens arbeid med HMS.

I tillegg har RVO-ene også blant annet holdt asbest-
kurs, 40 timers HMS-kurs, deltatt på workshops og 
hatt innlegg på seminarer. De har også deltatt på  
kurs og seminarer i regi av andre i bransjen og fått 

opplæring om smittevern fra Arbeidstilsynet. De 
opplever det som positivt og nyttig å få faglig påfyll 
og at de får delt erfaringene sine med andre i bransjen.  
Flere kurs/samlinger i 2020 har blitt utsatt eller 
avlyst som følge av pandemien. 

Ordningen finansieres av en årlig avgift som i 2020 
var på 0,02 prosent av lønnskostnadene til bransjenes 
virksomheter. Økonomien i stiftelsen er solid, og det har  
over tid blitt opparbeidet en for høy egenkapital. Av-
giften har derfor de siste årene blitt redusert. Planlagte 
underskudd gjør at egenkapitalen vil bli redusert til et 
hensiktsmessig nivå. I 2021 skal styret diskutere og 
anbefale Arbeids- og sosialdepartementet å justere av-
giften slik at økonomien forsetter å være bærekraftig.

Fondsstyret bevilger penger til prosjekter som har 
nytteverdi for RVO-ene og omhandler HMS. I 2020 
ble det bevilget tilskudd til Re videregående skole for 
et pilotprosjekt om «Holdningsskapende arbeid mot 
arbeidslivskriminalitet», og til drift av «Samarbeid 
for sikkerhet i bygg- og anlegg» (SfS BA).
 
Fondsstyret registrerer at samarbeidet med  
inspektører i Arbeidstilsynet fungerer bra, men at  
det er noe variasjoner lokalt. Pandemien og  
omorganiseringen i Arbeidstilsynet har gjort det litt 
vanskelig å etablere samarbeid og ha jevnlig kontakt. 
Samarbeidsmøter både sentralt og lokalt har blitt 
utsatt og avlyst som følge av dette. 

Jeg vil takke alle som i 2020 har bidratt til et  
konstruktivt samarbeid for å få til en godt fungerende  
ordning med regionale verneombud. En spesiell takk 
til de regionale verneombudene som hver dag står på 
for å bidra til bedre arbeidsmiljø hos virksom hetene 
de besøker. Takk også til kollegaer i styret og til  
medarbeiderne i sekretariatet.

Ørnulf Halmrast
LedeR av Fondsstyret for regionale verneombud  
i bygge- og anleggsbransjen

Forord
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Fondets virksomhet er regulert av forskrift om  
administrative ordninger på arbeidsmiljølovens  
område, kapittel 3 og § 14–2 i kapittel 14, samt forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 5.
 
Ordningen med regionale verneombud i bygge- og 
anleggsbransjen ble etablert i 1981. Formålet med 
ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre  
arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggs-
bransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeids-
plassene ofte er mobile og at arbeidstakerne flytter 
seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere 
risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og 
andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder 
faren for utstøtning fra arbeidslivet, ble fondet for 
regionale verneombud opprettet av staten ved kgl. 
res. av 13. februar 1981. Verneombudene er mobile 

og kan operere på tvers av virksomhetene innen et 
geografisk område.

Risikoen for ulykker og helseskader er særlig høy på 
arbeidsplasser innenfor bygge- og anleggsbransjen. 
Det er ofte høy turnover i den enkelte virksomhet og 
stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør verne-
arbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av 
flere arbeidsgivere, utstrakt bruk av utenlandsk  
arbeidskraft og underentreprenører på samme 
bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige 
og vernearbeidet komplisert. Ordning med faste  
regionale verneombud vurder arbeidsforholdene 
på de midlertidige arbeidsplassene, og stimulerer 
virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljø-
området. Dette bidrar til å redusere risikoen for 
ulykkeshendelser og helseskader og samtidig skape 

Formålet med  
regionale verneombud
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trygge, gode forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved 
forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere 
og deres pårørende får redusert sin livskvalitet. 
Samtidig kan virksomhetene unngå arbeidsrelaterte 
budsjettoverskridelser, og bli i stand til å levere sine 
produkter og tjenester innen fastsatt frist.

Ordningen med regionale verneombud er et treparts-
samarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden 
og arbeidstakersiden i bygge- og anleggsbransjen. 
Et partssammensatt styre har det overordnede an-
svaret for fondets økonomi og for at ordningen med 
regionale verneombud fungerer etter intensjonene. 

Tilskudd til prosjekter 
Fondet for regionale verneombud i bygge- og an-
leggsbransjen kan innvilge støtte til bransjerelaterte 
utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljø-
området, jf. forskrift om administrative ordninger  
§ 3–6 siste ledd. Oversikt over pågående prosjekter 
finnes på side 27.

Mer informasjon om ordningen finnes på fondets 
nettside.

Oppnevning av regionale verneombud
De regionale verneombud for anleggsvirksomhet 
oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund og de 
regionale verneombudene for byggevirksomhet 
oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har totalt 
28 regionale verneombud, 14 i byggebransjen og  
14 i anleggsbransjen. Per 09.03.21 er det en ubesatt  
stilling som regionalt verneombud i byggebransjen 
med ansvar for Rogalandsområdet.

En oversikt over de regionale verneombudene og 
deres kontaktinformasjon finnes på side 24. 

«Ordningen med regionale verneombud i 
bygge- og anleggs bransjen ble etablert i  
1981. Formålet med ordningen er å bidra 
til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for 
arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen.» 
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Avgift og virkeområde 

Ordningen finansieres via årlig innbetaling av en avgift 
fra virksomhetene i bransjene. Avgiftens størrelse er 
fastsatt i forskrift om administrative ordninger  
kapittel 14, § 14–2. I 2020 har avgiften vært på 0,02 %  
av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet 
for 2020 var på kr 250. For enkeltpersonforetak (uten 
ansatte) er avgiften kr 250. Avgiftsplikten omfatter 
all bygge- og anleggsvirksomhet, det vil si; oppføring 
av bygninger; innredning-, utsmykkings-, installasjons-
arbeid, montering og demontering av prefabrikkerte  
elementer, riving, demontering, ombygging og 
istandsetting, sanering og vedlikehold, alminnelig 
anleggsvirksomhet, graving, sprengning og annet 
grunnarbeid, annet arbeid som utføres i tilknytning til 
bygge- eller anleggsarbeid, jf. forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 1–4.

Virksomheter som omfattes av ordningen
Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen er 
avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten 
ikke sysselsetter arbeidstakere. For virksomheter 

som produserer flere typer varer eller tjenester,  
er det kun aktiviteten som foregår innenfor  
definisjonen for bygge- og anleggsarbeid som faller 
inn under ordningen. 

Jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, 
kapittel 5, § 5.1, om virkeområde, skal de regionale 
verneombudene arbeide på de arbeidsplassene som 
ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeids-
miljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler.

Register over avgiftspliktige virksomheter  
Fondet har i 2020 registrert nærmere 65 646 virk-
somheter som omfattes av ordningen. Opplysninger 
om virksomheten innhentes fra Enhetsregisteret i 
Brønnøysund, og fra informasjon de regionale verne-
ombudene registrerer på sine arbeidsplassbesøk.  
En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert 
på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgrup-
pering, finnes på side 43.
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INNBETALING FRA BEDRIFTER MED OG UTEN ANSATTE

Hvordan avgiften beregnes
Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av 
virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet 
til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer 
dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto 
lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) 
foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell  
innen administrasjon og/eller annen virksomhet 
utenom bygge og anleggsvirksomhet. Resultatet  
danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For 
arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2020 
satt til 0,02 % av beregningsgrunnlaget, men slik at 
avgiften minst skulle være kr 250. For enkeltperson-
foretak var avgiften kr 250.

 
Avgiftsinnbetaling 2020
Sekretariatet sender ut et krav om avgift per år per 
virksomhet, men selve innkrevingen er fordelt ut over 
hele året. Virksomheter som ikke betaler avgiften 
innen fristens utløp, får varsel om inkasso. Betales 
ikke avgiften innen varselets frist, går saken til 
inkasso.

Fondet har sendt ut fakturaer til totalt 65 642 
virksom heter for 2020, hvorav 51 877 virksomheter 
har utført innbetaling til ordningen. Totalt innbetalt 
beløp utgjør kr 28 600 336,-. Det er liten forskjell i  
antall virksomheter og innbetalte beløp i sammen-
ligning med 2019. Per januar 2021 er det ca. 3 500 
virksomheter som ikke har innbetalt avgift 2020,  
og disse er oversendt til inkasso.

I 2020 er det 5 918 virksomheter som er innmeldt og 
10 894 virksomheter som er utmeldt av ordningen. 
Det er noen færre nyinnmeldte virksomheter enn i 
2019, men også noen færre utmeldte.

Innbetalt avgift fordelt på bransje
Diagrammet nedenfor viser hvor mange virksomheter 
som har betalt avgiften for 2020 og fordelingen  
på de ulike kategoriene. Av innbetalingene kommer  
kr 7 877 339,- fra 29 481 virksomheter med under to 
ansatte, kr 1 390 514,- kommer fra 5 210 nyregistrerte 
virksomheter i 2020. Kr 14 362 107,- kommer fra 
lønnsgrunnlag hovednæring der det er registrert  
13 998 virksomheter, kr 1 685 673,- kommer fra avgift 
basert på antall ansatte fra 1 383 virksomheter,  
kr 3 034 836,- kommer fra lønnsgrunnlag sekundær- 

og annen næring der det er registrert 1 445 virksom-
heter, kr 235 797,- kommer fra avgift basert på 
fjoråret der det er registrert 301 virksomheter, mens 
kr 14 070,- kommer fra minimumsavgift der det er 
registrert 55 virksomheter. 

Fylkene med høyest innbetalt beløp er Viken, Oslo, 
Vestlandet og Trøndelag. Fylkene med flest  
betalende virksomheter er Oslo, Trøndelag, Innlandet 
og Rogaland.

ANTALL BEDRIFTER SOM HAR BETALT AVGIFTEN I 2020

Besvarte telefoner og skriftlige henvendelser – 
avgiftsinnkreving
Det er inngått avtale med Visma Financial Solutions 
AS som leverandør av fakturaservice og inkasso. 
Visma og sekretariatet samarbeider om å betjene 
kundeservice. Antall henvendelser er ganske likt fra 
år til år.

ANTALL BESVARTE HENVENDELSER   
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Situasjonsbeskrivelse
Et nærmest surrealistisk år ligger bak oss. Covid-
19-pandemien har snudd opp ned på hverdagen slik 
vi kjenner den og man kan trygt si at vi alle har blitt 
påvirket på en eller annen måte. Slik har det også 
vært for de regionale verneombudene for bygge-
bransjen. Byggebransjen er så langt mindre berørt av 
pandemien enn mange andre bransjer. RVO-ene har 
underveis rapportert om tilnærmet lik aktivitet i sine 
områder. 

Vi bestemte oss tidlig for å gjøre vårt ytterste i å 
fremdeles tilby veiledning og støtte til ansatte og 

virksomheter gjennom denne utfordrende tiden. For 
selv om pandemien herjet landet og påvirket oss 
alle, ville den ikke gjøre arbeidsplassene sikrere mot 
fallulykker, eller sørge for at alle sager på magisk vis 
igjen fikk montert på nødvendig verneutstyr. 

Våre RVO-er fikk beskjed om å fortsette med opp-
søkende virksomhet, men med noen restriksjoner. De 
skulle få oversikt over aktiviteten i sitt område, og i 
perioder med mye smitte, kun besøke byggeplassene 
fysisk der de oppfattet at det kunne være alvorlige 
forhold. Denne tilnærmingen ble tatt godt imot av 
RVO-ene og vi opplever at det har vært viktig å være 

Byggebransjen – årsrapport  
for Fellesforbundet 
I 2020 rapporterer RVO-ene om et annerledes år. De har hatt økt søkelys på 
smittevern, vaskemuligheter, håndsprit, karantene og avstand. Samtidig ser de 
at byggebransjen fremdeles har store utfordringer med å sikre arbeidstakere 
som jobber i høyden.



RVO BYGG OG ANLEGG – ÅRSRAPPORT 2020   9

til stede ute i byggebransjen, selv om vi oftere enn 
tidligere befant oss på andre siden av byggegjerdet. 

Året har som nevnt vært annerledes, det har også 
påvirket det som rapporteres fra RVO-ene om 
2020. Økt søkelys på smittevern, vaskemuligheter, 
håndsprit, karantene og avstand, samtidig ser vi at 
byggebransjen fremdeles har store utfordringer med 
å sikre arbeidstakere som jobber i høyden.

Våre RVO-er har i 2020 gjennomført rett under tre 
tusen byggeplassbesøk, rundt ett tusen færre enn 
i fjor. Med tanke på situasjonen med pandemien er 
dette likevel tall som er større enn vi kunne for-
ventet. Besøkene er i hovedsak rettet mot små og 
mellomstore virksomheter som ikke har egne valgte 
verneombud. Anslagsvis utgjør byggeplassbesøkene 
90 % av tidsbruken til de regionale verneombudene i 
byggebransjen.

Aktivitetsnivået på byggevirksomhetene varierer 
etter sesong og geografi. Eksempelvis er området 
rundt Oslofjorden preget av høyt aktivitetsnivå,  
samtidig som det i andre områder meldes om 
nedgang i aktiviteten. I tillegg er det generelt høyere 
aktivitet sommerhalvåret enn vinterhalvåret, men 
det vil også være påvirket av vær variasjoner og 
ekstremvær. Og i år pandemien.

 

Manglende sikkerhetskultur og utfordringer rundt 
språk er fremdeles noe som fremheves av RVO-ene 
som store utfordringer. Samtidig som arbeid i høyden 
er den arbeidsoperasjonen de stanser oftest, som 
også har et stort skadepotensial.
 

Situasjonen etter geografi
Oslo og Viken (Akershus og Østfold)
Veldig stor aktivitet i dette området, også igjennom 
nedstengning og pandemi. Aktivitetsnivået skyldes i 
stor grad de største entreprenørene som tidligere år. 
Språk er fremdeles en stor utfordring, mye av dette 
skyldes innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Det er også store forskjeller på virksomhetenes 
rutiner for smittevern med tanke på korona-pande-
mien. Det er klare råd og forskrifter på dette feltet, 
men det er ikke alle som tar dette alvorlig og det et 
bekymringsfullt. Vi har flere ganger rapportert inn 
forhold til politi og Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynets bruk av overtredelsesgebyr fungerer 
godt på de fleste virksomhetene, men slett ikke alle. 

Rogaland og Agder (Øst- og Vest-Agder)
Rogaland har vært uten RVO i halve 2020, det er 
forventet at ny RVO blir ansatt i starten av 2021.

For RVO i Agder ble det mye flytting av kurs og møter 
på grunn av pandemien. Aktiviteten ute på bygge-
plassene har vært forbausende stor med tanke på 
smittevern og tiltakene rundt korona. Bedriftene 
har vært flinke til å tilpasse seg reglene, og forholdt 
seg til avstander, brakkerengjøring og ellers det som 
kreves for å få arbeidet til. Det finnes selvfølgelig 
unntak, men det er på mindretallet av plassene.

Viken, Vestfold og Telemark (Buskerud)
Det ser ut til at byggebransjen har klart seg ganske 
bra i dette området. Det er mange firmaer som har 
mer en mer enn nok oppdrag og det er stor aktivitet 
innenfor boligbygging. Det siste året har det også 
vært ekstra stor etterspørsel etter hytter, både ved 
sjøen og på fjellet. Det kommer nok av at flere har 
feriert i Norge under pandemien. 

Vi sitter med inntrykket av at de bedriftene som har 
norske ansatte har klart seg greit. De har hatt mye å 
gjøre, og hatt god tilgang på arbeidskraft.  

«Manglende sikkerhetskultur 
og utfordringer rundt språk 
er fremdeles noe som 
fremheves av RVO-ene som 
store utfordringer. Samtidig 
som arbeid i høyden er den 
arbeidsoperasjonen de stanser 
oftest, som også har et stort 
skadepotensial.» 
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Samtidig har noen av de bedriftene som i stor grad 
baserer seg på utenlands arbeidskraft slitt med å 
få de ansatte tilbake til Norge etter hjemreise og 
lignende.

Innlandet (Hedmark og Oppland)
Regionen opplever stabilt aktivitetsnivå generelt, 
men med varierende aktivitet på de vanlige hyttefel-
tene og med boligbygging. Det virker som det er mye 
småjobber, men dette er det veldig vanskelig å følge 
med på da ingen forhåndsmelding finnes og plassene 
er særs vanskelig å treffe på. Mange mindre entre-
prenører har mange små og mellomstore prosjekter. 
Vi registrerer at OTG (overtredelsesgebyr) brukes 
aktivt av Arbeidstilsynet i området, og det er positivt.

Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)
Byggeaktiviteten har vært stabil gjennom året.  
Byggebransjen har blitt påvirket, og selv om den ikke 
har opplevd de store utslagene enda rapporteres 
det om ordrenedgang og trangere tider i 2021. Det er 
fremdeles store utfordringer med språk og sikker-
hetskultur, mange ulykker og ulykker der det bare er 
flaks at ingen minster livet.

Trøndelag og Møre og Romsdal
Aktivitetsnivået har vært noenlunde stabilt gjennom 
året. Noen virksomheter med mange utenlandske 
arbeidstakere har blitt påvirket i noe større grad enn 
andre. Det er veldig varierende hvordan det er med 
smitteverntiltak ute på byggeplassene. Alt fra at 
noen få foretak har gode tiltak, noen har litt og  
mange har ingen tiltak. De fleste små foretak har gjort  
svært få eller ingen tiltak, og vi ser at situasjonen er 
utfordrende for denne gruppen.

Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard
Året har vært preget av Korona pandemien når det 
gjelder byggeplassbesøk. Ved flere anledninger har 
vi fått sprikende tilbakemeldinger fra innleide om 
hvor lenge de hadde vært i karantene etter ankomst 
Norge. Dette har preget arbeidssituasjon for RVO 
noe, og skaper en usikkerhet som også preger 
bransjen. Samtidig er det andre virksomheter som 
har tatt ansvar og hatt orden på det meste. Når det 
gjelder brakkesituasjonen syndes det en del, til tross 
for økt fokus mtp. pandemien. Noen har også fortalt 
de ikke ville ha besøk akkurat i denne perioden for å 
unngå eventuell smitte fra RVO.

Personalsituasjon
RVO-ene rapporterer om et byggemarked som stadig 
har flere små og mellomstore prosjekter og at disse 
er spredt over et større område enn tidligere. Dette 
gjør det utfordrende å rekke over alle steder der 
det er aktivitet i løpet av ett år. Noen av områdene 
RVO-ene har ansvar for er av en så stor geografisk 
størrelse at det ville vært hensiktsmessig med flere 
RVO-er. Besøkene er fremdeles godt mottatt ute 
blant bedriftene, selv de som blir stanset, det er  
heller tilbakemeldinger om at de skulle ønske de 
kunne få besøk oftere.

Det er ved årsskiftet ikke RVO i Rogaland. 

Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak

KURS, SEMINARER OSV. FOR RVO-ENE 

RVO-ene deltar på kurs og seminarer i regi av  
Fondsstyret, Fellesforbundet, den årlige HMS- 
konferansen for bygg og anleggsbransjen i tillegg  
til annet som er relevant og nyttig. Det oppleves  
som positivt at RVO-ene får faglig påfyll og får delt 
sine erfaringer for å fortsatt være relevante som  
eksperter i sine regioner. Spesielt er RVO-ene  
fornøyd med den årlige fagsamlingen der de kan  
dele erfaringer og samtidig få litt faglig påfyll.  
I år har naturlig nok en del blitt avlyst og/eller  
flyttet over på digitale plattformer. RVO-ene har  
også deltatt på opplæring om smittevern sammen 
med Arbeidstilsynet.
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KURS, SEMINARER OSV. AV RVO-ENE 

 

RVO-ene gjennomfører blant annet; koordinatorskolen,  
asbestkurs – både oppdatering og for nybegynnere 
og 40 timers HMS-kurs. I tillegg deltar de med å 
holde innlegg og deltar i forskjellige workshops og 
andre aktiviteter der de er ønsket. 

Vi fortsetter med å holde asbestkurs sammen med 
Norsk Industri og TenoTec, både for Politiets og 
Kripos' etterforskere og bygningsarbeidere. Det har 
vært forespørsler fra bransjer uten direktekobling 
inn mot byggebransjen, sånn som for eksempel «ship 
breaking», dette har vi ikke hatt kapasitet til. Flere 
kurs har blitt utsatt eller avlyst i lys av pandemien. 
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Registrerte stans

ANTALL STANS ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 6–3 

1714

De regionale verneombudene har i 2020 stanset 
arbeid i henhold til AML § 6–3, umiddelbar fare for liv 
og helse, hele 1714 ganger. Dette er en liten nedgang 
i forhold til 2019, men det er likevel et høyt tall sett i 
forhold til nedgangen i antallet besøk.  

Noe av årsaken er at RVO-ene ikke har gjennomført 
like mange «normale» byggeplassbesøk, men har 
reagert der de opplever at det er fare for liv og helse. 
Vi ser at det også i 2020 er årsaker relatert til arbeid 
i høyden som blir stanset flest ganger.

GJENNOMFØRTE ANLEGGS-/BYGGEPLASSBESØK  

 

I 2020 har RVO-ene for byggebransjen gjennomført 
2992 registrerte byggeplassbesøk, dette er en 
betydelig nedgang fra 2019, men har sin naturlige 
forklaring i Covid-19 pandemien og de begrensinger 
det har brakt med seg. Aktiviteten er i hovedsak 
 rettet mot små og mellomstore virksomheter som 
ikke har egne valgte verneombud og dette utgjør 
normalt omtrent 90 % av aktiviteten til RVO-ene. 
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REGISTRERTE GJENGANGERE AV FEIL/ MANGLER  Dette tallet varierer noe fra år til år, men det er i stor 
grad de samme typene feil som går igjen. Også her 
er det feil eller mangler i forbindelse med arbeid i 
høyden som registreres flest ganger, men også HMS-
kort og skilting registreres ofte.5421

REGISTRERTE GJENGANGERE AV PÅVISTE FEIL/MANGLER I 2019 OG 2020 
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«I 2020 har RVO-ene for byggebransjen 
gjennomført 2992 registrerte 
byggeplassbesøk, dette er en betydelig 
nedgang fra 2019, men har sin naturlige 
forklaring i Covid-19 pandemien og de 
begrensinger det har brakt med seg.»
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Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold

BRAKKEFORHOLD  

Brakkeforholdene har vært et fokusområde de siste 
årene og er spesielt omtalt i årsrapportene. I 2020 
har det i tillegg vært spesielt fokus på dette, men da 
spesielt rettet mot smitteverntiltak o.l.

I 2020 er det registrert 118 flere tilfeller med  
uholdbare forhold på spise-/skiftebrakker, enn i  
2019, totalt 277. RVO-ene rapporterer om at dette 
fremdeles er en stor utfordring og at dette har  
kommet frem som svært tydelig i 2020. 

Samarbeid mellom de regionale  
verneombud og Arbeidstilsynet
Samarbeidet mellom RVO-ene i byggebransjen og 
Arbeidstilsynet har i 2020 vært noe annerledes. 
Pandemien har gjort det vanskeligere å møtes fysisk 
og dra på byggeplassbesøk sammen. Samarbeids-
møter både sentralt og lokalt har måttet utsettes og 
avlyses. Likevel er tilbakemeldingen fra RVO-ene i 
byggebransjen at samarbeidet er godt, selv om det er 
litt mindre kontakt enn normalt. 

Andre kommentarer
Året 2020 har bydd på nye utfordringer, først og 
fremst med tanke på gjennomføring av fysiske  
byggeplassbesøk. Likevel er vi svært godt fornøyd 
med at vi har klart å være synlige og tilgjengelige for 
de som har ønsket veiledning samtidig som vi har hatt 
fokus på egen sikkerhet.

Faglig ansvarlig RVO – byggebransjen 
Edvard E. Sørensen 
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Situasjonsbeskrivelse 
Covid-19 resulterte i at regionale verneombud utførte 
sitt kontorarbeid hjemmefra fra den 12. mars og ut 
året. I perioden 16. mars – 4. mai besluttet forbundet 
at det ikke skulle utføres ordinære arbeidsplass-
besøk. Dette for å redusere risikoen for å spre smitte 
mellom de forskjellige anleggsprosjektene og av 
hensyn til de regionale verneombudenes egen helse.
Perioden de ikke utførte ordinære arbeidsplass-
besøk benyttet RVO-korpset til ulike gjøremål, blant 
annet utvikling av 40-timers verneombudskurs og en 
stor gjennomgang av standard kommentarer brukt i 
besøksrapporter, samt kvalitetssikring av at de var 
riktig hjemlet til lovverket. Dette arbeidet har forgått 
på Microsoft Teams.

Det ble foretatt en kartlegging og risikoanalyse  
med utarbeidede tiltak før arbeidsplassbesøk ble 
igangsatt igjen. Noen av tiltakene var å holde god 
avstand, ikke gå inn i brakker eller å dele ut noe  
materiell fysisk. Det var også viktig at verneom-
budene var utstyrt med munnbind, engangshansker 
og antibac. For at en skulle få gjennomført en mest 
mulig effektiv og skånsom arbeidsdag, har orien tering 
fra FHI, kommuneleger og lignende vært viktig.  
Jobben som regionalt verneombud er en ensom jobb. 
Faglige samlinger der en kan treffe kollegaer har 
derfor vært savnet i 2020.

Finnmark har nær full sysselsetning innenfor anleggs-
bransjen. Også i Troms er det meldt om god aktivitet. 

Anleggsbransjen – årsrapport  
fra Norsk Arbeidsmandsforbund
Året 2020 har vært et spesielt år for regionale verneombud og anleggsbransjen, 
og igjen erfarer vi at arbeidstakere mister livet i arbeidsulykker.
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Mange er sysselsatt i forbindelse med tunnelrehabi-
litering. Ellers rapporteres det om store utbygginger 
på Evenes flyplass.

I den nordre delen av landet er det meldt om  
optimisme, og i Nordland er inntrykket at de små 
entreprenørene har hatt større aktivitet enn de siste 
årene, men samlet sett som normalt.

I Trøndelag meldes det om gode erfaringer med over-
levering av brosyrer elektronisk, da arbeidstakerne 
har de lett tilgjengelig når de trengs i arbeidet. Det var 
en del kontakt med bedrifter over telefon i perioden 
det ikke ble utført ordinære arbeidsplassbesøk. Det 
er også en oppfatning at de fleste bedrifter har tatt 
forhåndsregler når det gjelder smittevern.

Fra Møre og Romsdal blir det rapportert om over-
askende høy aktivitet. I byene er det god aktivitet i 
oppgradering av gamle vann- og avløpsnett. Omkring 
i distriktet er det mange nye boligfelt som er under 
opparbeiding. Det er også mange små anleggs-
prosjekter som går på trafikksikkerhet. Mye av  
dette arbeidet utføres av lokale entreprenører.  
Flere større veiprosjekter i distriktet utføres av 
større entreprenører som har med seg egne arbeids-
takere og det meste av det maskinelle utstyret. 
Entreprenørene i distriktet er usikre på hvordan 
tilgangen til nye oppdrag blir fremover i tid.

Fra Hedmark og Oppland rapporteres det om et  
bra år når det gjelder aktivitet, sett i forhold til  
koronaepidemien. De større samferdselsprosjektene  
på E6 er for det meste avsluttet. Mange mindre 
entreprenører har vært engasjert i disse prosjektene. 
Mange arbeidstakere er på slutten av året blitt varslet 
om fare for permitteringer.

 

I Hordaland er det gode tilbakemeldinger på at  
regionale verneombud besøker arbeidsplassene.  
Det er en del bedrifter som ytrer ønske om en gjen-
nomgang av aktuelle forskrifter, mens andre trenger 
hjelp for å få på plass bedre rutiner på internkontroll.

I Sogn og Fjordane har det vært bra aktivitet. Det  
har det vært utført mye anleggsarbeid der større 
entreprenører har vært toneangivende. Det har  
hovedsakelig vært tunneler, vindmølleparker, kraft-
verk og veianlegg. Det meldes om bekymring for at 
det kan bli mindre aktivitet i 2021.

Det rapporteres at det har vært god aktivitet i 
maskinentreprenørbransjen i Rogaland, og da spesielt 
på det private markedet. Det har også vært en del 
aktivitet når det gjelder vindmølleparker og annen 
næringsvirksomhet. De mindre aktørene melder 
om god aktivitet. Det har vært svært lite større 
anleggsprosjekt i området dette året, og de største 
entreprenørene varslet tidlig på høsten om mulige 
permitteringer. Generelt er det svingninger mellom 
de enkelte områder i distriktet. Det kan virke som 
korona epidemien ikke har hatt den store påvirkningen 
på aktiviteten, men derimot har fylkets overtakelse 
av oppgaver fra Statens vegvesen resultert i for-
sinket eller manglende oppstart av prosjekter. Det 
er usikkerhet rundt de endelige konsekvensene av 
situasjon en står i, men troen er stor på at man klarer 
å tilpasse seg og finne nye måter å gjøre ting på.

E39 i Agder har 3 store milliardprosjekter på sam-
ferdsel. E39 Mandal Øst – Mandal by er Nye veier sin 
første totalentreprise med integrert samhandling. 
Varoddbrua er også et betydelig samferdselsprosjekt 
i distriktet. Den øvrige aktiviteten er hovedsakelig 
spredt rundt de største byene.

Vestfold og Telemark hadde bra aktivitet frem til 
covid-19 epidemien brøt ut. I første halvdel av året var 
det mindre aktivitet på det private markedet når det 
gjaldt dreneringsjobber rundt boliger og opparbeiding 
av hus- og hyttetomter. Dette tok seg noe opp etter
sommerferien. VA-prosjektene til kommunene i om-
rådet gikk som normalt. Det meldes om at de større 
entreprenørene viser større interesse for denne type 
prosjekter. Normalt er det de lokale entreprenørene 
som har utført dette arbeidet.

«De fleste regionale 
verneombud har bidratt med 
ulike former for opplæring ved  
å holde kurs og foredrag.»
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I Buskerud har det vært stor aktivitet dette året.  
Ferdigstilling av E134 gjennom Kongsberg, og Bane 
NOR som bygger flere strekker med dobbeltspor, 
samt to nye fremtidsretta stasjoner, Drammen og 
Gulskogen. Grunnarbeider til nytt sykehus i  
Drammen ble også satt i gang i denne perioden.  
Det har vært omfattende aktivitet med å bearbeide 
tomter i Vegglifjell, Blefjell, Geilo, Flå og Norefjell.  
Det forgår også en del bru-rehabilitering og utbedring 
av veinettet i resten av Buskerud. Anleggsbransjen  
i Buskerud har merket lite til koronaviruset og  
inntrykket er at bedriftene har bra med oppdrag.

I Oslo var det god aktivitet første del av året. Utover 
året blir det rapportert om betydelig mindre aktivitet. 
Mange bedrifter har uttalt at nye oppdrag ikke blir 
satt ut i livet på grunn av usikkerhet rundt smitte-
situasjonen. Det blir meldt om påpasselighet ved egne
smittevernstiltak ved arbeidsplassbesøk. Det blir 
rapportert om bare positive tilbakemeldinger fra 
bedrifter om at regionale verneombud er ute på 
arbeidsplassbesøk.

Fra Akershus meldes det om et spesielt år også for 
regionale verneombud. Perioden det ikke ble utført 
ordinære arbeidsplass besøk ble brukt godt til  
blant annet kompetanseøkende tiltak. Til tross for 
smittesituasjonen, har aktiviteten ute vært jevnt bra, 
i alle fall innen de regionale verneombuds målgruppe, 
de mindre arbeidsplassene. I distriktet har det vært 
bra aktivitet innen VA-anlegg, mindre veianlegg, 
strømkabelanlegg, fiberanlegg og opparbeiding  
av boligtomter. Det har stort sett vært mindre 
entreprenører på disse prosjektene eller under-
entreprenører som utfører på vegne av de større 
entreprenørene eller nettleverandørene. Det har 
også vært et par større jernbaneprosjekt, samt et 
vindmølleprosjekt i distriktet.

I Østfold har det vært god aktivitet, dog betraktelig 
roligere i november og desember. I distriktet ble det 
ansatt nytt regionalt verneombud etter den tidligere 
gikk av med pensjon.

Personalsituasjon
Det har i 2020 vært en lengre sykmelding og noen 
få av kortere varighet. Fra 12. mars ble de regionale 
verneombudene pålagt å utføre sitt kontorarbeid 
hjemmefra. Dette på grunn av koronaviruset.  
Videre besluttet forbundet at det ikke skulle utføres 
ordinære arbeidsplassbesøk i tidsrommet mellom  
16. mars og 4. mai. I denne perioden ble det utført 
alternativt arbeid. Jobben som regionalt verneombud 
er en ensom jobb og faglige samlinger der en kan 
treffe kollegaer har derfor vært sårt savnet. Det blir 
meldt om noe psykisk belastning i forbindelse med 
jobben under denne pandemien.

Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak

KURS, SEMINARER OSV. FOR RVO-ENE 
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Regionale verneombud har ulike behov for  
kompetansetiltak. HMS-konferansen og Arctic  
Entrepreneur hadde også i 2020 mange lærerike  
temaer, der mange fra korpset deltok. Flere har deltatt  
på opplæring om kvartsstøv hos Arbeidstilsynet, 
kurs for prøvenemndsmedlemmer, endringer i  
byggherreforskriften, opplæring/kontroll med at 
smittevern ivaretas på norske arbeidsplasser,  
Arbeidsmiljøportalen til Arbeidstilsynet, arbeids-
varslingskurs hos Noorsi, sprengingskonferanse i 
Trondheim, risiko ved nattarbeid og en del selvstudie. 
Korpset har også hatt deltagere på koordinatorskolen.  
Mange av kompetanseutviklingstiltakene har vært 
gjennomført ved bruk av Microsoft Teams.
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KURS, SEMINARER OSV. AV RVO-ENE 
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De fleste regionale verneombud har bidratt med ulike 
former for opplæring ved å holde kurs og foredrag, 
selv om dette har vært betraktelig mindre av dette 
i 2020. Det har vært gitt veiledning til verneombud i 
bedrifter, forelest på verneombudssamling og om
generell HMS og byggherreforskriften. En har fore-
lest for regionale verneombud i HRR. Flere i korpset 
har bidratt med gjennomføring av opplæringsplan for 
nyansatt regionalt verneombud. Ellers er det flere 
som bidrar med kompetanseoverføring i OKAB og 
som sensorer på fagprøver.

Gjennomførte arbeidsplassbesøk

ANTALL BESØK PÅ ANLEGGS-/BYGGEPLASS  

2853
Måltallet for 2020 var til sammen 3100 arbeidsplass-
besøk for regionale verneombud i anlegg. Det ble 
utført 2853 arbeidsplassbesøk, dette er en nedgang 
på 306 besøk i forhold til året før. Hovedårsaken  
til nedgangen er at det en periode ikke ble utført 
ordinære arbeidsplassbesøk. Det kan nevnes at det 
ble utført noen lettere besøk/observasjoner som 
ikke ble registrert.

Registrerte stans

ANTALL STANS ETTER ARBEIDSMILJØLOVENS § 6–3 

96

Det har i 2020 vært registrert 96 stans. Dette er 
en økning med 6 i forhold til året før. Antall stans 
fordeler seg på mange poster. Flest finner vi på 
avstivninger/personsikringer der 26 stans er 
registrert, en økning på 10 stans fra året før. Det 
er registrert 11 stans på utforming av rekkverk/
enderekkverk, dette er en nedgang på 2 stans fra 
året før. Adkomst/rømningsvei er registrert med 
8 stans, mot 4 stans i 2019. Sertifisering / kontroll 
er det registrert 8 stans, det samme som året før. 
Lagring av gravemasser er det registrert 7 stans, en 
nedgang på 2 stans.

FORDELINGEN PÅ ULIKE STANSINGSGRUNNLAG 2019

Avstiving/personsikring
Lagring av gravemasser
Adkomst/rømningsvei
Adkomst og sikker bruk av stillas
Utforming av rekkverk/
enderekkverk
Sertifisering/kontroll
Forankring/avstivning
Uspesifisert sjekkpunkt
Nødstopp
Veltesikring
Annet

FORDELINGEN PÅ ULIKE STANSINGSGRUNNLAG 
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FORDELINGEN PÅ DE ULIKE STANSINGSGRUNNLAGENE I 2019 OG 2020 
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FORDELINGEN AV REGISTRERTE GJENGANGERE I 2019

Det er i 2020 registrert 1576 gjengangere på påviste 
feil og mangler, mot 2133 i forhold til året før. Dette  
er en nedgang på 557. Nedgangen kan skyldes flere 
forhold. Sannsynligvis er to av årsakene at det er 
foretatt færre arbeidsplassbesøk i 2020 og at det 
har vært mindre søkelys på manglende personal rom 
da ett av smittevernstiltakene hos mange bedrifter 
har vært å ikke samle ansatte i lunsjen.  
 
 

Det er manglende HMS-kort som topper listen over 
flest feil og mangler i 2020. På denne posten er det 
registrert 309 mangler. Dette er 13 flere enn året før. 
Manglende sertifisering/kontroll er det registrert 
155 mangler. Dette er 5 flere enn i 2019. Manglende 
personalrom har registrert 148 mangler. Dette er 
187 færre enn året før. Manglende risikovurdering 
er registrert med 87 mangler. Dette er 39 færre enn 
året før.  
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Registrerte feil og mangler på spise-/skiftebrakker 
og sanitærforhold er for 2020 ikke reelle da det har 
vært lite søkelys på dette punktet i 2020. Dette fordi 
mange bedrifter som et smittevernstiltak ville unngå 
å samle arbeidstakerne. 

Samarbeid mellom de regionale  
verneombud og Arbeidstilsynet
Samarbeidet med Arbeidstilsynet er i 2020 vært 
variabelt. Mange plasser er det hyppig kontakt med 
både telefonsamtaler, planmessige møter og felles 
arbeidsplassbesøk. Noen plasser rapporteres det 
med lite eller ingen kontakt etter omorganiseringen 
i Arbeidstilsynet. Samarbeidet med regionale verne-
ombud i bygg er lite rapportert for 2020 til å gi noen 
gode konklusjoner.

Andre kommentarer
Kommentarer fra de regionale verneombudene:
• Tilbakemeldingene er veldig bra ute fra  

entreprenørene. De ønsker mer besøk av regionale 
verneombud. Jeg er mest ute og besøker de som er 
fra 1–20 ansatte, de trenger oss mest

• I bedriftene jeg har besøkt er det spesielt avstand, 
renhold og holde seg hjemme når en føler seg syk 
som går igjen av tiltak mot koronasmitte

• En svært ensom jobb å være regionalt verneom-
bud i disse dager. Savner faglige samlinger i lag 
med kollegaer

• Før vi startet opp arbeidet etter ca. 2 måneder 
inne, utarbeidet vi selv en risikovurdering med 
tiltak som tok for seg de mest fremtredende 
risikoene ved utføring av vårt arbeid. I den grad jeg 
klarer å følge henvisninger planen gir, føler jeg at 
jeg er trygg i forhold til smitte, både for egen del, 
men også i forhold til at jeg smitter andre. 

Leder for regionale verneombud 
i anleggsbransjen 
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Oversikt over  
regionale verneombud

Jørgen Bjåland
Område: Viken (Østfold) 
Telefon: 913 99 374
jorgen.bjaland@fellesforbundet.no

 

Anders Johnsen
Område: Oslo 
Telefon: 941 48 978
anders.johnsen@fellesforbundet.no

Ola Robert Heramb
Område: Innlandet (Hedmark) 
Telefon: 951 61 651
ola.robert.heramb@fellesforbundet.no

Svein Rønningsveen
Område: Innlandet (Oppland) 
Telefon: 958 27 830
svein.ronningsveen@fellesforbundet.no

Geir Kaasa
Område: Vestfold og Telemark
Telefon: 900 86 980
geir.kaasa@fellesforbundet.no

Vidar Larsen
Område: Agder (Aust-Agder og  
Vest-Agder)
Telefon: 951 17 751
vidar.larsen@fellesforbundet.no

Daniel Claffy Korsbøen 
Område: Viken (Buskerud)
Telefon: 986 93 559
daniel.claffy.korsboen@fellesforbundet.no 

Harry Eide
Område: Vestland (Hordaland)
Telefon: 901 09 661
harry.eide@fellesforbundet.no

Jan-Inge Sætre
Område: Vestland (Sogn og Fjordane)
Telefon: 906 47 912
jan-inge.satre@fellesforbundet.no

Ståle Tjelle
Område: Møre og Romsdal 
Telefon: 415 04 116
stale.tjelle@fellesforbundet.no

Curt Herbert Haglund
Område: Trøndelag
Telefon: 922 93 411
curt.herbert.haglund@fellesforbundet.no

Sture Beiermann 
Område: Nordland
Telefon: 482 15 773
sture.beiermann@fellesforbundet.no

Fellesforbundet
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Roger Wangsbro
Område: Troms, Finnmark og Svalbard 
Telefon: 975 75 129
roger.wangsbro@fellesforbundet.no

Rogaland 
Stillingen er per 09.03.21 ubesatt.

Geir Kåre Wollum
Område: Viken (Akershus) og  
Innlandet (Hedmark)
Telefon: 995 31 436
geir.wollum@rvoba.no

Gunnar Holm
Område: Viken (Akershus og Østfold)
Telefon: 414 62 630
gunnar.holm@rvoba.no

Tom Kilen
Område: Oslo
Telefon: 950 16 628
tom.kilen@rvoba.no 

Terje Larsen
Område: Innlandet (Hedmark og  
Oppland)
Telefon: 481 21 796
terje.larsen@rvoba.no 

Heine Nilsen 
Område: Viken (Akershus)
Telefon: 908 55 981
heine.nilsen@fellesforbundet.no

Lars Tveiten  
Område: Viken (Svelvik, Buskerud og 
Jevnaker)
Telefon: 908 58 412
lars.tveiten@rvoba.no

Pål Henning Storbukås 
Område: Vestfold og Telemark
Telefon: 916 78 166
pal.henning.storbukas@rvoba.no

Glenn Seland
Område: Agder
Telefon: 952 49 511 
glenn.seland@rvoba.no

Mats Idland
Område: Rogaland
Telefon: 909 16 342
mats.idland@rvoba.no

Norsk Arbeidsmandsforbund
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Jan Ove Jørmeland
Område: Vestland (Hordaland)
Telefon: 918 05 949
jan.ove.jormeland@rvoba.no  

Johnny Gotteberg
Område: Vestland (Sogn og Fjordane)
Telefon: 908 90 389 
johnny.gotteberg@rvoba.no

Ole Kristian Skjermo 
Område: Møre og Romsdal 
Telefon: 902 86 625
ole.skjermo@rvoba.no

 

Jan Marvin Athammer
Område: Trøndelag
Telefon: 977 90 619
jan.marvin.athammer@rvoba.no

Roger Sivertsen
Område: Nordland
Telefon: 910 07 340 
roger.sivertsen@rvoba.no

Børge Kristoffersen
Område: Troms, Finnmark og Svalbard
Telefon: 415 66 803
borge.kristoffersen@rvoba.no 
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Pågående prosjekter pr 31.12.2020 Ansvarlig Bevilget beløp Status

Asbestmålinger ved brand og rivning av 
asbestholdige byggematerialer

STAMI kr 3 160 000,- Ferdigstilles høsten 2021 

Samarbeid for sikkerhet bygg og anlegg SfS BA kr 4 225 000,-
Ferdigstilles februar 
2022

Digital verktøykasse for forebygging av 
muskel- og skjelettplager i anleggsbransjen

Vassbakk & Stol AS kr 2 062 263,- Ferdigstilles februar 2021

Fallulykker – må de skje? Fellesforbundet kr 350 000,- Ferdigstilles mars 2021

Pilotprosjekt – Holdningsskapende arbeid  
mot arbeidslivskriminalitet 

Re videregående skole kr 97 000,- Ferdigstilles mars 2021

Veileder: vurdere risikoforhold ved 
løfteoperasjoner og bruk av hydrauliske 
hurtigkoblingsfester

Norsk Arbeidsmands-
forbund

kr 395 000,- Satt på vent

Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan  
gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens 
formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte  
av tiltaket i sitt arbeid. Mer informasjon om prosjektene finnes på vår hjemmeside  
rvofond.no. Her finnes også informasjon om avsluttede fondsfinansierte prosjekter.   

Informasjon om prosjekter  
finansiert av fondet

I løpet av 2020 har følgende prosjekter som har blitt bevilget midler tidligere blitt 
ferdigstilt:
• SINTEF har utarbeidet en rapport om «Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet».
• SfS BA og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har utviklet kurset  

«Prosjekt Fareblind» som gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for bygge- og 
anleggsbransjen.

• Vassbakk & Stol AS har utviklet «ErgoAppen» som er et nytt digitalt verktøy med 
fokus på ergonomi som er skreddersydd for anleggsbransjen.
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Innblikk i de regionale 
verneombudenes arbeidsdag
Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen startet i 1981. 
Det betyr at ordningen er 40 år i 2021. De regionale verneombudene (RVO) har 
svært god og solid kunnskap om bransjene de opererer i. I denne artikkelen blir 
vi bedre kjent med hvordan arbeidsdagen deres ser ut, og deres tanker om  
HMS-arbeidet i bransjene. 

Vi har intervjuet Harry J. Tertnes Eide som er regionalt verneombud for 
byggebransjen i Vestland (Hordaland), og Pål Henning Storbukås som er 
regionalt verneombud for anleggsbransjen i Vestfold og Telemark. Harry har 
vært ansatt som RVO siden 1997 og Pål Henning har vært ansatt siden 2016.
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En vanlig arbeidsdag
Begge RVO-ene har til felles at størsteparten av 
arbeidsdagen går til å besøke arbeidsplasser. De be-
søker flest små virksomheter og enkeltpersonforetak  
som ikke har verneombud. Disse virksomhetene 
utgjør ca. 80 prosent av de totalt ca. 60.000 virksom-
hetene innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge. 
Når de kommer til arbeidsplassen så hilser de på  
ansatte og ledelse, og presenterer seg selv og hvorfor 
de er der. RVO-ene undersøker blant annet om det er 
valgt verneombud og om alle har HMS-kort. RVO-ene 
går gjerne en vernerunde sammen med de ansatte på 
bygge- eller anleggsplassen. Her noterer de eventuelle  
feil eller mangler underveis og tar bilder av dette. 
Etter besøket skriver de en besøksrapport og legger 
ved bildene, som de sender til arbeidsplassen etter 
besøket. Harry forteller at han passer på å gi ros for 
godt HMS-arbeid når en byggeplass ser bra ut. 
RVO-ene kan stanse arbeid i henhold til arbeidsmiljø-
loven § 6-3 dersom det er umiddelbar fare for liv og 
helse. I 2020 stanset de arbeid totalt 1810 ganger. 

Harry forteller at RVO-ene har utarbeidet mange 
brosjyrer og veiledere som er relevant for bransjene. 
De har blant annet brosjyrer som gjelder asbest, 
kvartsholdig støv, taksikring, bergsprenging og 
grøftearbeid. De deler ut disse når de er på arbeids-
plassbesøk. 

RVO-ene dekker hver sine geografiske områder i  
hele Norge og Svalbard, og de kjører lange distanser 
daglig. Mye av tiden deres går derfor med til bilkjøring. 
Pål Henning forteller at siden RVO-ene bruker mye tid 
på reising så har de mye kontakt med virksomheter 
på telefon og e-post også, hvor de besvarer spørsmål 
fra virksomhetene og gir veiledning om HMS-arbeid. 

Pål Henning og Harry forteller at i tillegg til arbeids-
plassbesøk, så holder flere av RVO-ene HMS-kurs 
som er bransjespesifikk for bygg og anlegg og de  
har asbestkurs. I tillegg deltar de med innlegg på 
forelesninger, seminarer og de har møter med  
Arbeidstilsynet som de samarbeider med. 

Koronasituasjonen
Pål Henning forteller at i en periode i mars-april så 
unngikk de arbeidsplassbesøk, da dette inngikk i 
smittevernrutinene til arbeidsgiver, og ingen visste 
hva konsekvensen av pandemien var. Han forteller 
at de da utførte meningsfulle arbeidsoppgaver for 
effektivisering av blant annet besøksrapport, og de 
brukte noe tid på egen kompetanseøkning gjennom å 
delta på ulike webinarer. RVO-ene hadde risikovurde-
ringer av arbeidsplassbesøk, og tok opp igjen denne 
aktiviteten etter hvert. De er svært nøye med å følge 
myndighetenes og arbeidsgivers krav om smitte-
vern. Dette innebærer blant annet å holde avstand 
og bruke håndsprit munnbind når det er nødvendig. 
Pål Henning og Harry informerer om at de fortsatt 
ikke deler ut brosjyrer og annet RVO-materiell/«give 
aways» til de ansatte på arbeidsplassbesøkene på 
grunn av mulighet for kontaktsmitte. 

Endringer i bransjene
Harry startet i lære som forskalingssnekker for 44 år 
siden og han har vært RVO i 24 år. Han erfarer at den 
største endringen i byggebransjen er at stillasene av 
tre er nesten borte, og at det personlige verneutstyret,  
arbeidsklær og vernesko har fått god kvalitet. Han 
mener også at de store virksomhetene satser seriøst 
for å få en sikker arbeidsplass, og at dette er med på 
å dra de mindre virksomhetene i riktig retning.  
Pål Henning sier at han ser at virksomheter i anleggs-
bransjen har blitt mer seriøse, og han mener at det 
kan ha sammenheng med at det blir stilt større  
krav til HMS og utførelse av arbeid. Han erfarer at 
utvikling av planer og risikovurderinger blir ofte gjort  
av ledelsen, men at dette ikke blir videreført til  
arbeiderne som er ute. Pål Henning forteller at han 
ser at deres innsats som RVO er med å øke kunnskapen  
om HMS og dermed etterlevelsen av regelverket. 

«Det blir noen hyggelige 
telefonsamtaler i året.  
Jeg blir godt mottatt av alle.  
Gir du respekt får du respekt.»
HARRY
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«Tenk på deres egen helse og 
sikkerhet, ikke stol på at andre 
gjør det. Jobb sikkert – alle skal 
hjem hver dag.»
PÅL HENNING

Råd til bygg- og anleggsbransjene
Pål Henning og Harry har mange gode råd om hvordan 
de ansatte, verneombud og virksomhetene kan bidra 
til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeids-
takere i bygge- og anleggsbransjen. Begge er enig 
i at bransjene må styrke verneombudets rolle ute i 
virksomhetene. Harry påpeker også at det er viktig 
at ledelsen tar med de ansatte i planleggingen, også 
før oppstart av arbeidet. Pål Henning mener at det 
hjelper ikke at man har papirbunken på plass inne på 
kontoret dersom arbeidet ikke blir gjort på en trygg 
og sikker måte ute av arbeiderne. 
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Nettsiden til regionale verneombud i bygge- og  
anleggsbransjen har informasjon om RVO-avgiften, 
prosjekter som har fått støtte fra fondet, kurs-
oversikt, brosjyrer/veiledere, informasjon om  
RVO-ene, styret og nyheter som er relevant for 
bransjen. Vi har også en egen side på engelsk med 
informasjon om ordningen og avgiften. Nettsiden  
finner du her: rvofond.no/ba.
 
I løpet av 2020 har det vært 8 017 brukere innom 
nettsiden. Totalt har det vært 62 652 sidevisninger.
Det har vært flest sidevisninger til: forsiden til RVO 
BA, RVO-avgiften, generell informasjonsside om 
fondet og RVO-ene, oversikt over kurs og brosjyrer/
veiledere, oversikt over de ansatte RVO-ene og  
veileder for grøftearbeid.
 
Av de 8 017 brukerne som har vært innom nettsiden 
har ca. 55 prosent kommet inn på siden ved å bruke 
en søkemotor (som Google), ca. 41 prosent har kom-
met inn på siden ved å trykke på en link som fører til 
nettsiden (f.eks. linken som står i fakturaen for avgift) 
og resterende 4 prosent har kommet inn på siden 
fordi en nettside, eller sosiale medier (som Twitter, 
Facebook, LinkedIn osv), har omtalt ordningen og lagt 
link til nettsiden.

Informasjon om nettsiden

FORDELINGEN av gjengagere

Søkemotor (som Google)
Link som fører til ne�siden
Sosiale medier

FORDELINGEN AV INNGANGER TIL NETTSIDEN 

ANTALL BRUKERE PÅ NETTSIDEN 

8017
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Resultatregnskapet for 2020

Driftsinntekter Note Regnskap 2020 Regnskap 2019
Avgifter 28 770 624 28 944 788
Sum driftsinntekter 28 770 624 28 944 788

Driftskostnader
Refusjon lønn- og reise RVO NAF  14 731 040  14 485 817 
Refusjon lønn og reise RVO Fellesforbundet  15 954 916  14 731 985 
Andre kostnader RVO  163 288  292 777 
Sum RVO  30 849 244  29 510 579 
IT-Prosjektet 3  1 024 913  1 158 688 
Avskrivninger 3  761 112  446 293 
Administrasjonskostnader 1  4 613 411  4 708 645 
Sum sekretariatet og styret  6 399 436  6 313 626 
Sum driftskostnader  37 248 680  35 824 205 

Prosjekter, analyser, utredninger 2  830 480  3 083 286 
Sum kostnader inkl. prosjekter, analyser
og utredninger  38 079 160  38 907 491 

Finansinntekter og kostnader
Renteinntekter  1 318 907 2 177 741

Verdiendring rentefond 4  388 123 693 915
Finanskostnader  155 027 -151 930
Resultat av finansposter  1 552 003 2 719 726

Årsoverskudd (årsunderskudd) -7 756 533  -7 242 977 
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Balanse pr. 31.12.2020

Note 2020 2019
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Programvare 3  4 284 139  1 761 516 
Sum immaterielle eiendeler   4 284 139  1 761 516 
Varige driftsmidler
Sum varige driftsmidler

Omløpsmidler 
Fordringer       
Påløpte renteinntekter  234 000 
Utestående avgift   1 489 580  1 457 445 
Sum fordringer  1 489 580  1 691 445 
Investeringer        
Rentefond 4  48 205 468  64 824 904 
Aksjefond 4  2 005 284  2 000 000 
Garantikonto  12 105 788  11 707 949 
Sum investeringer   62 316 540  78 532 853 
Bankinnskudd  3 626 452  1 344 150 

      
Sum eiendeler  71 716 711  83 329 964 

Egenkapital og gjeld
Egenkapital       
Grunnkapital  10 000 000  10 000 000 
Fri egenkapital 01.01  64 905 062  72 148 040 
Årets resultat -7 756 534 -7 242 978
Sum egenkapital 31.12  67 148 528  74 905 062 

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  180 458  256 800 
Prosjekter- kostnadsført, ikke utbetalt  4 255 131  7 943 131 
Annen kortsiktig gjeld  132 594  224 971 
Sum gjeld  4 568 183  8 424 902 

Sum egenkapital og gjeld  71 716 711  83 329 964 

Ørnulf Halmrast
styrets leder

Steinar Krogstad
styremedlem

Steinar Rindhølen
styremedlem

Siri Bergh
styremedlem

Terje Eikevold
styremedlem

Gro Synnøve Rygh 
Færevåg
daglig leder

Oslo, 10. februar 2021
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Regnskapsprinsippet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter  
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 

Avgiften inntektsføres ved utfaktureringen. Utestående avgift oppføres til pålydende etter fradrag for  
avsetning til tap basert på beste skjønn.

Note 1 Ansatte/godtgjørelse
Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk  
tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved  
dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m.

Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale 
verneombudene. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn, sosiale utgifter 
og reiseutgifter for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor 
Fondsstyret. 

Det er utbetalt lønn og andre godtgjørelser til daglig leder med kr 200 000,-. Styret har frasagt seg  
styrehonorar for 2020 og 2021. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr 42 100,- eksl. merverdiavgift.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 2 Prosjekter

SfS BA: Driftsmidler 2020  kr  1 337 500
SfS BA: Driftsmidler. Ubrukte midler 2019   kr - 601 245
Re videregående skole: - Holdningsskapende arbeid mot 
arbeidslivskriminalitet kr 97 000
NTNU: Hva kjennetegner prosjekter som har en god sikkerhetsprestasjon? 
Ubrukte midler  kr - 1 680
STAMI: En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengning.
Ubrukte midler kr - 820
Sintef: Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet. Ubrukte midler kr - 265
 kr 830 480

Noter til regnskapet
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Note 3 Anleggsmidler – Immaterielle eiendeler – Programvare
Programvare avskrives fra det tidspunktet det tas i bruk.

 
Kostpris 01.01 kr 2 591 184
Tilgang kr 3 283 735
Akkumulert avskrivninger 31.12 kr 1 590 782 
Bokført verdi 31.12 kr 4 284 137 
Årets ordinære avskrivninger kr 761 112
Avskrivningstid   3 år

Note 4 Investeringer  
 Rentefond Aksjefond
Anskaffelseskost kr  48 205 468  kr  2 005 284
Bokført verdi kr  48 205 468 kr  2 005 284
Markedsverdi kr  49 547 367 kr  2 889 236
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Fondet for regionale verneombud i bygge- og  
anleggsbransjen har som formål å bidra til at  
sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på 
bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene  
i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Fondets grunnkapital er på kr 10 000 000  
(10 millioner kroner).

Fondet er organisert som en stiftelse. Fondets 
virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis 
forskrift om administrative ordninger på arbeids
miljølovens område (kapittel 3 og 142) og forskrift 
om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5).

Stiftelsen, som drives i Oslo,
• har ingen ansatte
• forurenser ikke det ytre miljøet og har  

heller ikke utslipp som skader dette
• er ikke skattepliktig
• tilstreber å følge likestillingsprinsippet  

ved oppnevning av nytt styre 

Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, 
hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes  
organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner 
og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet.  
Arbeidstilsynets representant er styrets leder.  
I 2020 bestod Fondsstyrets faste medlemmer av  
fire menn og en kvinne. To av fem varamedlemmer  
var kvinner. 

Fondsstyret har i 2020 bestått av:
Ørnulf Halmrast (styreleder), Steinar Krogstad og 
Steinar Rindhølen (arbeidstakersiden), Terje Eikevold 
og Siri Bergh (arbeidsgiversiden). 

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for 
fondets økonomi og for at ordningen med regionale 
verneombud fungerer etter intensjonene.

Det er gjennomført seks styremøter, tre ekstra-
ordinære styremøter og et strategimøte hvor totalt 
97 saker er behandlet. 

De fleste sakene har vært knyttet til spørsmål om 
drift av ordningen, det nye RVO-systemet, søknader 
om tilskuddsmidler til prosjekter, utredninger og  
analyser og orientering om hvordan korona-
situasjonen påvirker bransjene. I tillegg har  
samarbeidsavtalen mellom RVO og Arbeidstilsynet 
blitt revidert og godkjent.

Fondet gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, 
analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet i 
tråd med § 3-6 forskrift om administrative ordninger. 
Fondsstyret behandler og avgjør søknad om prosjekt-
tilskudd. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i 
tråd med inngåtte prosjektavtaler. 

I løpet av 2020 besluttet Fondsstyret å finansiere 
følgende prosjekter: 
• Pilotprosjekt – Holdningsskapende arbeid mot 

arbeidslivskriminalitet» til Re videregående skole 
– kr 97.000.

• Driftsmidler til Samarbeid for sikkerhet i bygg og 
anlegg (SfS BA) 2020 – kr 1 337 500 med fratrekk 
av ubrukte midler fra 2019 kr 601 245. 

Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret  
for de regionale verneombudene. Forbundene har 
rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fonds-
styret. Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til 
fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter 
for de regionale verneombudene. For 2020 har  
Fellesforbundet fått refundert 15,9 millioner og 
Norsk Arbeidsmandsforbund 14,7 millioner. 

Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for 
Fondsstyret og fondet refunderer kostnadene ved 
dette. 

Øvrig informasjon 
til regnskapet
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Regnskapet viser at Fondsstyret pr. 31.12.20 
forvaltet en egenkapital på kr 67 148 528. 
Fondet er bygget opp av de overskudd som er 
akkumulert siden ordningen ble etablert i 1981. 
Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at 
de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av 
fondets midler. En hovedoppgave for Fonds-
styret er derfor å sørge for at fondets midler 
forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens 
bestemmelser om dette. Styret har valgt å plas-
sere fondsmidlene på bankinnskudd, rentefond, 
aksjefond og garantikonto. 

Som det fremgår av regnskapet, er det inn-
tektsført 28,7 millioner kroner i avgift i 2020, 
tilnærmet det samme som i 2019. Årsresultatet 
viser et underskudd på 7,7 millioner i 2020. 
Underskuddet er ønsket og i tråd med budsjett. 

Årsregnskapet for 2020 gir et rettvisende bilde 
av utviklingen av fondet. Etter Fondsstyrets 
oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift 
til stede. Årsregnskapet for 2020 er satt opp 
under denne forutsetningen. 
 

     
Oslo, 10. februar 2021

Ørnulf Halmrast
styrets leder

Steinar Krogstad
styremedlem

Steinar Rindhølen
styremedlem

Siri Bergh
styremedlem

Terje Eikevold
styremedlem

Gro Synnøve Rygh 
Færevåg
daglig leder
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Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Fondet 
for regionale verneombud i bygge- og anleggs-
bransjen som viser et underskudd på kr 7 756 533.  
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, her-
under et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregn skapet 
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling 
per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregn-
skapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves 
i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for  
å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og  
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regn-
skapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for  
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av  
misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta 
standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. 
Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet.

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon.  
Øvrig informasjon består av «Øvrig informasjon til  
regnskapet – 2020», men inkluderer ikke  
årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dek-
ker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det 
vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsi-
stens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, 
eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig  
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med 
at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har 
ingenting å rapportere i så henseende.   

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at 
årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet 
er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at 
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet 
med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregn-
skapet. 

 

Revisors beretning
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og  
plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
for Fondet for regionale verneombud i 
bygge- og anleggsbransjen 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som  
beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har  
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard 
for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjons-
oppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisor-
kontroll av historisk finansiell informasjon», mener  
vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for  
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon  
av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som  
beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har  
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard 
for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjons-
oppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisor-
kontroll av historisk finansiell informasjon», mener 
vi at stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt 
i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene 
for øvrig.

Lysaker, 10. februar 2021
Nitschke AS

Rune Bergseng
statsautorisert revisor
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Organisasjonskart 

Arbeids- og sosial- 
departementet

Sekretariatet

Anlegg
14 RVO-ere

Bygg
15 RVO-ere

Fellesforbundet
Norsk

Arbeidsmandsforbund

Fondsstyret i bygg og anlegg (BA)
(3-partssammensa� fondsstyre)

Arbeidstilsynet
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Styreperiode: 1. april 2020–31. mars 2022 

Leder
Ørnulf Halmrast Arbeidstilsynet Oslo  
Vara: Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo
Stig Inge Eikemo   Tlf.: 73 19 97 00

Medlemmer
Steinar Krogstad Fellesforbundet
Vara: Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
Edvard E. Sørensen Tlf.: 02306

Steinar Rindhølen  Norsk Arbeidsmandsforbund
Vara: Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Anita Paula Johansen Tlf.: 22 40 10 60

Siri Bergh    Byggenæringens Landsforening
Vara:  Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Jørgen Leegaard Tlf.: 23 08 75 00

Terje Eikevold Maskinentreprenørenes Forbund
Vara: Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo
Eva Skarr Tlf.: 22 40 29 00

Sekretariat
Gro Synnøve Rygh Færevåg Sekretariatet for regionale verneombud  
Kari Jorde Bø i bygge- og anleggsbransjen
Ingunn Dale Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo
Terese Reed Besøksadresse: Østensjøveien 34. 0667 Oslo  
Monja Lunde Tlf.: 21 56 66 00 
Janita Håvik  E-post: BAfondet@arbeidstilsynet.no

Fondsstyrets  
medlemmer 
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Næringshovedområdet omfatter generell bygge- og 
anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet 
som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, 
reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring 
av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på 
stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer 
midlertidig karakter. 

Generell bygge- og anleggsvirksomhet omfatter 
oppføring av boligbygninger, kontor- og forretnings-
bygninger, lager- og industribygninger, offentlige 
bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. eller  
anlegg som veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, 
havner og andre vannprosjekter, vanningssystemer, 
kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og  
kraftledninger, idrettsanlegg mv. 

Arbeidet kan utføres for egen regning eller på hono-
rar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og  
alt praktisk arbeid kan settes bort til under-
entreprenører. Enheter som har det overordnede 
ansvar for et byggeprosjekt er gruppert her. 

Næringshovedområdet omfatter også reparasjon  
og vedlikehold av bygninger og anlegg. 

Næringshovedområdet er delt inn i tre næringer: 
Oppføring av bygninger (næring 41), Anleggs-
virksomhet (næring 42) og Spesialisert bygge- og 
anleggsvirksomhet som utelukkende utføres som  
et ledd i bygge- og anleggsprosessen (næring 43).

Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr med 
operatør grupperes sammen med den spesifikke 
bygge- og anleggsaktiviteten som utføres med dette 
utstyret. 

41 Oppføring av bygninger
Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger, 
fritidsbygninger kontor- og forretningsbygninger, 
lager- og industribygninger, offentlige bygninger og 

driftsbygninger i jordbruket m.v. Næringen omfat-
ter nybygging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, 
oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet og 
bygninger av midlertidig karakter.

41.2 Oppføring av bygninger
Omfatter komplett oppføring av bygninger til bolig 
eller annet enn bolig, for egen regning for salg eller på 
honorar- eller kontraktbasis. Deler av eller hele bygge-
prosessen kan settes bort til underentreprenører. 
Dersom bare spesialiserte deler i byggeprosessen 
gjennomføres, grupperes aktiviteten under  
Spesial isert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43). 

41.20 Oppføring av bygninger 
Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: 
eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv. alle andre 
bygningstyper: bygninger for industriell produk-
sjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., sykehus, skoler, 
kontorbygninger, hoteller, butikker, kjøpesentra, 
restauranter, lufthavnsbygninger, idrettshaller,  
parkeringshus, lagerbygninger, kirker mv. og  
opp føring av prefabrikkerte bygninger på stedet.
 
Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlikehold 
av alle typer bygninger. 

Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger 
grupperes under 42.99 Bygging av andre anlegg ikke 
nevnt annet sted. 

Arkitekt og ingeniørvirksomhet grupperes under 
71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent
virksomhet. 

Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt 
og teknisk konsulentvirksomhet. 

Avgiftspliktige virksomheter  
etter Statistisk sentralbyrås 
standard for næringsgruppering
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42 Anleggsvirksomhet 
Næringen omfatter generell anleggsvirksomhet, dvs. 
nybygging, reparering, tilbygging, ombygging, opp-
føring av prefabrikkerte konstruksjoner på stedet 
samt anlegg av midlertidig karakter.
 
Inkludert er større anleggsarbeider som motorveier, 
veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner 
og andre vannprosjekter, kunstvanningssystemer, 
kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og 
kraftledninger, utendørs idrettsanlegg mv. Dette 
arbeidet kan utføres for egen regning eller på 
honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og 
alt det praktiske arbeidet kan settes bort til under-
entreprenører. 

42.1 Bygging av veier og jernbaner 
42.11 Bygging av veier og motorveier 
Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og andre 
ferdselsårer for kjørende og gående trafikanter, 
asfaltering av veier, maling og annen oppmerking av 
veier, oppsetting av motorvern, trafikkskilt o.l. og 
anlegg av landingsbaner. 

Installasjon av gatebelysning og elektriske signal
anlegg grupperes under 43.21 Elektrisk installasjons
arbeid. Arkitekt og ingeniørvirksomhet grupperes 
under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent
virksomhet. 

42.12 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner
Omfatter bygging av jernbaner og undergrunns baner. 

Installasjon av belysning og elektriske trafikk
signalanlegg grupperes under 43.21 Elektrisk  
installasjonsarbeid.

Arkitekt og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 
Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt
virksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 

42.13 Bygging av bruer og tunneler 
Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjoner 
for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg. 

Installasjon av belysning og elektriske trafikk signal
anlegg grupperes under 43.21 Elektrisk installasjons
arbeid. 

Arkitekt og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent virksomhet. 

Byggeprosjektledelse grupperes under  
71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulent
virksomhet. 

42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg,  
og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 
42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg 
Omfatter bygging av forsyningsledninger for transport 
av væsker med tilhørende bygninger og konstruksjoner  
som er integrert i disse systemene, slik som: 
rørledninger over lange avstander i byområder og 
hovedledning og fordelingsnett for vann forsyning, 
kunstvanningssystemer (kanaler), reservoarer, 
renovasjonsanlegg inklusiv reparasjon, renseanlegg 
og pumpestasjoner. 

Omfatter også brønnboring. 

Prosjektledelse i forbindelse med anleggs
virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet 
og teknisk konsulentvirksomhet. 

42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet  
og telekommunikasjon 
Omfatter bygging av ledningsnett til elektrisitets-
forsyning og telekommunikasjon og byggverk som er 
en integrert del av systemet. 

Omfatter også kraftanlegg. 

Prosjektledelse i forbindelse med anleggs
virksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet 
og teknisk konsulentvirksomhet. 

42.9 Bygging av andre anlegg 
42.91 Bygging av havne- og damanlegg 
Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og  
damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser mv.  
og diker og demninger. 

Omfatter også oppmudring av havne- og  
kanalsystemer. 

Prosjektledelse i forbindelse med anleggs virksomhet 
grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk 
konsulentvirksomhet. 
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42.99 Bygging av andre anlegg ikke nevnt  
annet sted 
Omfatter bygging av industrianlegg unntatt  
bygninger, f.eks. raffinerier og kjemikaliefabrikker, 
bygging av andre anlegg unntatt bygninger som  
f.eks. utendørs idrettsanlegg. 

Omfatter også oppdeling og utvikling av land eiendom 
med f.eks. veier, infrastruktur mv. 

Installasjon av industrimaskiner og utstyr  grupperes 
under 33.20 Installasjon av industrimaskiner og 
utstyr. 

Oppdeling av fast eiendom i parseller uten sam tidig 
å forbedre jordsmonnet grupperes under 68.10 Kjøp 
og salg av egen fast eiendom. 

Prosjektledelse i forbindelse med anleggs
virksomhet grupperes under 71.1 Arkitekt  virksomhet 
og teknisk konsulentvirksomhet. 

43 Spesialisert bygge- og  
anleggsvirksomhet 
Næringen omfatter spesialisert bygge- og anleggs-
virksomhet, dvs. utførelse av deler av bygging og 
anlegg eller forberedelser for det. Det dreier seg 
normalt om spesialisering innenfor et område som er 
felles for forskjellige konstruksjoner og som krever 
spesielle ferdigheter eller spesialutstyr, f.eks. peling, 
fundamentering, råbygg, betongarbeide, murer-
arbeid, brolegging, stillasarbeid, taktekking mv.  
Oppføring av stålkonstruksjoner er inkludert med 
den forutsetning at delene ikke er produsert av  
samme enhet. Bygge- og anleggsarbeid som krever 
spesialisering utføres for det meste som del-
entreprise, men spesielt innenfor reparasjon blir det 
også gjort direkte til eieren av eiendommen. 

Næringen omfatter installasjoner og ferdiggjøring  
av bygninger: 

Alle typer installasjoner som får bygningen eller 
anlegget til å fungere er inkludert. Disse aktivitetene 
ut føres normalt på byggeplassen, men deler av 
 arbeidet kan utføres i spesialverksteder. Inkludert 
er aktiv iteter som rørleggerarbeid,  installasjon av 
 varme- og ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsyste-
mer, elektrikerarbeid, installasjon av  sprinkler anlegg, 

heiser og rulletrapper mv. Isolerings arbeid (vann, 
varme, lyd), blikkenslagerarbeide, kjøle anlegg til 
næringsvirksomhet, installasjon av belysnings- og 
trafikk signalanlegg til veier, jern baner, lufthavner, 
havner mv. er inkludert. Inkludert er også reparasjon 
og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. 

Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktiviteter 
som glassmesterarbeid, malerarbeid, tapetsering, 
gulvlegging, legging av fliser, parkett og vegg-til-
vegg-tepper, sliping av gulv, snekring, akustisk arbeid, 
utvendig rengjøring mv. Inkludert er reparasjon og 
vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. 

Utleie av utstyr med personale er gruppert sammen 
med den relaterte byggevirksomheten. 

43.1 Riving og grunnarbeid
Omfatter grunnarbeid og klargjøring av bygge-
plassen, herunder riving og fjerning av eksisterende 
bygninger og andre konstruksjoner. 

43.11 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 
Omfatter riving av bygninger og andre konstruk sjoner. 

43.12 Grunnarbeid  
Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, 
drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, 
sortering, planering, bortkjøring og deponering  
av masser mv. og forberedende anleggsarbeider  
i forbindelse med utvinning av mineraler og gruve-
drift, unntatt for olje- og gassfelt. 

Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jordbruk 
og skogbruk. 

Boring etter olje eller gass grupperes under hhv. 
06.10 Utvinning av råolje og 06.20 Utvinning av 
naturgass. 

Rensing av jord grupperes under 39.00 Miljø rydding, 
miljørensing og lignende virksomhet. 

Brønnboring grupperes under 42.21 Bygging av  
vann og kloakkanlegg. 

Graving av sjakter grupperes under 43.99 Annen 
spesialisert bygge og anleggsvirksomhet. 
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43.13 Prøveboring 
Omfatter prøveboring og uttak av prøver med hen-
blikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofysiske, 
geologiske eller lignende formål. 

Boring etter olje eller gass grupperes under hhv. 
06.10 Utvinning av råolje og 06.20 Utvinning av 
naturgass. 

Prøveboring som en hjelpeaktivitet til utvinnings
virksomhet grupperes under 09.90 Tjenester  
tilknyttet annen bergverksdrift. 

Brønnboring grupperes under 42.21 Bygging av  
vann og kloakkanlegg. 

Graving av sjakter grupperes under 43.99 Annen 
spesialisert bygge og anleggsvirksomhet. 

Utforsking av olje og gassfelt, geofysiske, 
 geologiske og seismiske målinger grupperes under 
71.122 Geologiske undersøkelser. 

43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS- arbeid og 
annet installasjonsarbeid 
Omfatter installasjoner som kreves for at bygningen 
skal fungere inklusive installering av elektriske 
systemer, rørleggerarbeid (vannforsynings-, gass- og 
avløpsanlegg), varme-, ventilasjons- og kjøle anlegg, 
heis mv. 

43.21 Elektrisk installasjonsarbeid 
Omfatter installering av elektriske anlegg i alle typer 
bygninger og anlegg: elektriske ledninger og utstyr, 
telekabler, kabler til bredbånd og TV, herunder fiber-
optikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, 
tyverialarmer, gatebelysning, elektriske trafikk-
signalanlegg og belysning til landingsbaner. 

Omfatter også tilkobling av elektriske husholdnings-
apparater og husholdningsutstyr, herunder anlegg til 
gulvvarme. 

Bygging av elektrisitets og kommunikasjons linjer 
grupperes under 42.22 Bygging av anlegg for  
elektrisitet og telekommunikasjon. 

Overvåking og fjernovervåking av elektroniske 
sikkerhetssystemer, f.eks. tyverialarmer og brann

alarmer, herunder installasjon og vedlikehold  
grupperes under 80.20 Tjenester tilknyttet  
vakttjenester. 

43.22 VVS-arbeid 
Omfatter installering av vann-, varme- og sanitær-
anlegg og kjølesystemer, inklusiv utvidelse,  
omlegging, reparasjon og vedlikehold; installering  
i bygninger av: varmeanlegg (elektrisk, gass og olje), 
fyringsanlegg, kjøletårn, solcellepaneler, vann-,  
varme- og sanitærutstyr, ventilasjons- og 
airconditions utstyr og kanaler, deler og utstyr for 
gassinstallasjoner, damprør, sprinkleranlegg,  
vanningsanlegg for plen og kanalsystemer. 

Installasjon av elektrisk gulvvarme grupperes under 
43.21 Elektrisk installasjonsarbeid. 

43.29 Annet installasjonsarbeid 
Omfatter installering av annet enn elektriske sys-
temer, VVS- og kjøleanlegg eller industrimaskiner 
i bygninger og anlegg; installering i bygninger eller 
andre anleggsprosjekter av: heiser, rulletrapper (inkl. 
reparasjon og vedlikehold), automatiske dører og 
svingdører, lynavledere, anlegg for sentralstøvsugere 
og varme-, lyd- og vibrasjonsisolering. 

Installasjon av industrimaskiner grupperes under 
33.20 Installasjon av industrimaskiner og utstyr. 

43.3 Ferdiggjøring av bygninger 
43.31 Stukkatørarbeid og pussing 
Omfatter påføring av innvendig og utvendig puss  
(ev. stukkgips og beslektede materialer) på bygninger 
eller andre anleggsprosjekter. 

43.32 Snekkerarbeid 
Omfatter montering av dører, vinduer, dør- og vindus-
karmer av tre eller andre materialer, installering  
av kjøkkeninnredning, garderobeskap, trapper, 
butikkinnredning o.l., samt innvendig ferdiggjøring 
som kledning av tak, vegger mv. 

Installasjon av automatiske dører og svingdører 
grupperes under 43.29 Annet installasjonsarbeid. 

43.33 Gulvlegging og tapetsering  
Omfatter legging, tilpassing eller oppsetting i bygninger  
eller andre konstruksjoner: vegger av keramikk, 
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betong eller naturstein og gulvfliser av keramikk,  
betong eller naturstein, installasjon av keramiske  
ovner, parkett og andre belegg av tre- eller plast-
laminat på gulv, veggelementer av tre- eller plast-
laminat, vegg-til-vegg-tepper og gulvbelegg av 
linoleum, herunder av gummi eller plast, gulvbelegg 
eller veggbekledning av terrazzo, marmor, granitt 
eller skifer og tapet. 

43.34 Maler- og glassarbeid 
Omfatter innvendig og utvendig maling av bygninger, 
maling av andre typer anlegg, innsetting av glass  
i karmer og speil i rammer mv.

43.341 Malerarbeid  
Industrilakkering grupperes under  
25.61 Overflatebehandling av metaller. 

Møbellakkering grupperes under  
31.09 Produksjon av møbler ellers. 

Tapetsering grupperes under  
43.33 Gulvlegging og tapetsering.

 Billakkering grupperes under  
45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 
unntatt motorsykler. 

43.342 Glassarbeid 
Innsetting av prefabrikkerte vinduer grupperes  
under 43.32 Snekkerarbeid. 

Montering av bilvinduer grupperes under  
45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 
unntatt motorsykler. 
 
43.39 Annen ferdiggjøring av bygninger 
Omfatter rengjøring av bygninger etter at de er  
oppført og annen ferdiggjøring av bygninger ikke 
nevnt annet sted. 

Interiørarkitekter grupperes under 74.103 
Interiørarkitekt, interiørdesign og interiør
konsulentvirksomhet. 

Vanlig innvendig rengjøring av bygninger og andre 
konstruksjoner grupperes under 81.21 Rengjøring  
av bygninger. 

Spesialisert innvendig og utvendig rengjøring  
av bygninger grupperes under 81.22 Utvendig  
ren gjøring av bygninger og industriell rengjøring. 

43.9 Annen spesialisert bygge-  
og anleggsvirksomhet 
43.91 Takarbeid 
Omfatter montering av tak og taktekking. 
Utleie av anleggsmaskiner og utstyr uten personell 
grupperes under 77.32 Utleie og leasing  
av bygge og anleggsmaskiner og utstyr. 

43.911 Blikkenslagerarbeid 
43.919 Takarbeid ellers 
Omfatter alt takarbeid som ikke er blikken slager-
arbeid. 

43.99 Annen spesialisert bygge-  
og anleggsvirksomhet 
Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet, som er  
spesialisert innen et aspekt, som er felles for ulike 
typer bygninger og som krever spesialiserte ferdig-
heter eller utstyr: anlegg av fundamenter, herunder 
peling og spunting, fuktisolerings- og impregnerings-
arbeid, avfukting av bygninger, sjaktutgraving, 
montering av ikke-selvproduserte stålelementer, 
bøying av stål, murerarbeid, brolegging, montering 
og demontering av stillaser og arbeidsplattformer 
(ekskl. utleie), oppføring av piper og industriovner 
og arbeid som krever klatreferdigheter og bruk av 
tilhørende utstyr, f.eks. arbeid på høye bygninger eller 
andre konstruksjoner, underjordisk arbeid, bygging 
av utendørs svømmebassenger, utvendig rengjøring 
av bygninger, sandblåsing av bygninger eller andre 
konstruksjoner, utleie av kraner og annet utstyr med 
personell til bygge- og anleggsvirksomhet som ikke 
kan henføres til en spesiell gruppe under bygge- og 
anleggsvirksomhet. 

Utleie av bygge og anleggsmaskiner uten personell 
grupperes under 77.32 Utleie av bygge og anleggs
maskiner og utstyr. 
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